ТВОРЫ І ТВОРЦЫ

ЛЮБІЦЬ НАСУПЕРАК УСЯМУ
1 снежня 2018 года галоўнай дзеючай асобай грамадска-літаратурнай акцыі “Творы і
творцы” стала старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў
Беларусі, паэтэса, празаік Людміла Антонаўна Кебіч.
Нагадаем, што галоўнай мэтай акцыі з'яўляецца
знаѐмства суботніх і нядзельных наведвальнікаў
бібліятэкі з сучаснымі пісьменнікамі Гродзеншчыны і
іх творчай спадчынай. З пачатку года ў сумесным
праекце Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі і
Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ выступілі
гродзенскія творцы Людміла Шаўчэнка, Пѐтр Сямінскі,
Вікторыя Смолка, Ліна Багданава, Уладзімір
Ягорычаў, Ірына Фамянкова і іншыя.
У першы дзень зімы на спатканне з аматарамі
літаратуры прыйшла наша лідар і кіраўнік. У творчым
багажы пісьменніцы – дзясяткі кніг, удзелаў у
калектыўных выданнях і выступленняў у літаратурнай
перыѐдыцы. Падрыхтаваная супрацоўнікамі аддзела
абанемента кніжная выстава змагла змясціць толькі
невялічкую частку гэтага багатага багажу.
Што такое творчасць? Што ѐй спадарожнічае? Якія якасці трэба мець чалавеку, што спрабуе
знайсці сябе ў мастацтве? Пытанні аўдыторыі не прымусілі сябе чакаць. А папярэднічаў ім
шчыры аповед пра тое, з чаго пачынаўся шлях пісьменніцы ў літаратуру. Людміла Антонаўна
расказала пра сваіх бацькоў, якія былі вельмі творчымі людзьмі, а жыццѐ іх стала прыкладам
для дзяцей. Таксама творца падзялілася з людзьмі сваѐй жыццѐвай філасофіяй, сваімі
развагамі наконт некаторых бакоў рэчаіснасці, спрэчных нюансаў сучаснага мастацтва і яго
ўзаемаадносін з грамадскай культурай. Свабода слова, свабода творчасці не павінны ўступаць у
супярэчнасці з законамі цывілізаванага чалавечага быцця, не павінны несці ў сваѐй сутнасці
негатыў, амаральнасць, перакананая пісьменніца. Людміла Антонаўна – чалавек рашучы і
прынцыповы. Таксама нямала яна дасягнула ў жыцці сваѐй мэтанакіраванай працай.
“Сапраўднае мастацтва ўзбагачае, надае высакароднасці, натхнення. А ўсе гэтыя з’явы
накшталт “Проза.ру”, “Стихи.ру” – толькі аматарскія спробы, графаманія і нічога больш”, –
пераканана Людміла Антонаўна.
Слухаць вершы паэтэсы – сапраўдная асалода. Беларуская мова з вуснаў майстра гучыць
мілагучна; паэтычныя выказванні пабудаваны пластычна і лѐгка. Пра паэзію Л.А.Кебіч можна
сказаць, што яна сапраўды льецца, падобна чыстай звілістай рачулцы або струменьчыку
крыштальнай крыніцы. (Чаго нельга сказаць пра гучанне літаратурнай мовы многіх беларускіх
пісьменнікаў, якія лічаць, што валоданне матчынай мовай – гэта ўжо само па сабе заслугоўвае
любові і павагі чытача). Дыялогі з Людмілай Кебіч – гэта каштоўная падзея для ўсіх, хто
цікавіцца літаратурнай творчасцю. Можна атрымаць шмат цікавай і карыснай інфармацыі,

пашырыць гарызонты сваіх уяўленняў не толькі пра паэзію, але і пра жыццѐ наогул. Таму на
акцыю "Творы і творцы" прыйшлі не толькі дарослыя людзі, але і зацікаўленая моладзь.
У Год малой радзімы творчасць
гэтай гродзенскай паэткі гучыць як
ніколі арганічна. Гэта яе тэма.
Адчуваецца, што патэнцыял гэтага
творчага таленту хавае яшчэ
мноства падарункаў для аматараў
рыфмаванага радка. Пажадаем
Людміле Антонаўне здароўя для
выканання ўсіх планаў. А галоўнае –
шчасця, простага жаночага і
мацярынскага шчасця. Хай слова
паэтэсы гучыць яшчэ больш ярка і
ўпэўнена, а арганізацыя, якую яна
ўзначальвае, пакарае новыя вышыні
і рубяжы. …Патрыятычны напрамак
з'яўляецца ў творчасці Людмілы Антонаўны прыярытэтным нездарма. Любіць сваю радзіму для
яе – гэта значыць, любіць жыццѐ, любіць навакольны свет ва ўсѐй яго разнастайнасці. Любіць
насуперак усяму...
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: моманты грамадска-літаратрнай акцыі “Творы і творцы” з удзелам беларускай пісьменніцы Людмілы Кебіч.
Новы замак, 1 снежня 2018 года.

Па традыцыi далі старт акцыі загадчык аддзела абанемента Ж.П.Макалава
і куратар акцыі, прадстаўнік СПБ Д.М.Радзівончык.

Сустрэча з пісьменніцай выклікала дыскусію

Традыцыйны пункт акцыі “Творы і творцы” – аўтографсесія.

Падарунак для бібліятэкі – кніга вядомага польскага пісьменніка Аляксандра Наўроцкага ў перакладзе на беларускую мову
Людмілы Антонаўны Кебіч

Сумеснае фатаграфаванне ў бібліятэчных інтэр'ерах таксама стала добрай традыцыяй не толькі нашай акцыі.
Фота Валянціны Медзер

