ТВОРЫ І ТВОРЦЫ

ТВОРЧЫХ ПАМКНЕННЯЎ
ШМАТГРАННАСЦЬ
Нядзеля, 27 студзеня 2019 года стала датай чарговай сустрэчы ў межах сумеснага праекта
Гродзенскай абласной бібліятэкі і ГАА СПБ, грамадска-літаратурнай акцыі “Творы і
творцы”. На гэты раз на спатканне з гродзенскімі аматарамі літаратуры прыйшоў таксама
наш калега па СПБ, паэт, бард, мастак, блогер Анатоль АПАНАСЕВІЧ.
Акцыя праходзіць рэгулярна (у
студзені 2019-га ѐй споўніўся роўна
год); яна ўжо мае сваю невялікую
гісторыю, свае традыцыі, і ў гэты раз,
як
заўсѐды,
многае
было
традыцыйным.
Намаганнямі
супрацоўнікаў бібліятэкі ва ўтульным
інтэр'еры аддзела абанемента была
створана імправізаваная літаратурная
гасцѐўня.
На
выставе
былі
прадстаўлены кнігі і асноўныя
публікацыі члена Саюза пісьменнікаў
Беларусі, паэта Анатоля Апанасевіча.
Знайшлося месца і для карцін Анатоля
Апанасевіча, якія ѐн прадставіў
прысутным, і дзякуючы якім яны даведаліся яшчэ пра адзін талент паэта – мастацкі. Не
засталася без увагі наведвальнікаў і гітара, якая цярпліва чакала дотыку рук Анатоля
Апанасевіча-барда, аўтара і выканаўцы песень. Пра акцыю “Творы і творцы” па традыцыі
распавяла гаспадыня, загадчык аддзела абанемента ДУК “Гродзенская абласная навуковая
бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” Жанна Пятроўна Макалава. У яе выступленні прагучала
справаздачна-статыстычная інфармацыя па выніках акцыі за мінулы год. А чарговага ўдзельніка
праекта, свайго сябра і калегу прадставіў куратар акцыі Дзмітрый Радзівончык.
Анатоль Апанасевіч – чалавек з рознабаковымі інтарэсамі і разнастайнымі захапленнямі. Яму
ўласцівая ўласная жыццѐвая філасофія, згодна з якой на многія рэчы сфармаваўся
індывідуальны, незалежны погляд. Тым не менш, сам Анатоль Уладзіміравіч характарызуе сябе
як аўтара не вельмі пладавітага. Літаратурная творчасць пісьменніка прадстаўлена ў яго
персанальным блогу на сайце нашага аддзялення СПБ. Пісьменнік – актыўны Інтэрнэткарыстальнік; з'яўляецца сістэмным адміністратарам і тэхнічным рэдактарам нашага сайта. У
1997 годзе выдаў кнігу вершаў “Под фатальной тенью”, а ў 2010-м – зборнік лірыкі “Вечерний
листопад”. Анатоль Уладзіміравіч распавѐў пра тое, з чаго пачыналіся яго ўзаемаадносіны з
мастацкім словам, што яго натхняе на творчасць і не толькі літаратурную. Аўтарскія творы з

розных абласцей мастацтва пацвярджалі
шматграннасць творчых памкненняў паэта,
барда, мастака. Наведвальнікам акцыі былі
прадстаўлены дзве карціны: “В море” і “Свет
благодатный”, была раскрыта гісторыя іх
нараджэння. Яшчэ Анатоль Уладзіміравіч
захапляецца
скульптурай;
шматлікія
барэльефы ў асноўным на духоўную тэматыку з
задавальненнем раздорвае сябрам.
На сустрэчы гучалі вершы паэта розных гадоў. І
вядома – бардаўская песня. Анатоль
Уладзіміравіч піша песні не толькі на ўласныя
тэксты (кампазіцыя "Гарадзенскі вальс” усім так прыйшлася па гусце, што была выкананая на
біс). Мноства кампазіцый створана аўтарам на вершы класікаў, напрыклад, Барыса Пастэрнака і
Валерыя Брусава. Але і на словы сучаснікаў-калегаў таксама пішуцца песні – адна з іх,
напісаная на вершы паэта Георгія Кісялѐва (Ваўкавыск), таксама прагучала падчас сустрэчы. А
насамрэч тыя, хто патрапіў на грамадска-літаратурную акцыю “Творы і творцы” з удзелам
Анатоля Апанасевіча, цудоўным чынам змаглі наведаць паэтычны вечар, вернісаж і канцэрт
аўтарскай песні адначасова. І ўсѐ гэта – у адным месцы, дзякуючы аднаму чалавеку і
шматграннасці яго творчых памкненняў.
У фінале выступлення творца адказаў на пытанні аўдыторыі. Пытанні былі такімі ж
разнастайнымі, як і эпізоды мерапрыемства. Адказы адрозніваліся максімальнай шчырасцю і
арыгінальнасцю, якія ўласцівы для творчай і грамадзянскай пазіцый Анатоля Апанасевіча
заўсѐды. Наведвальнікі акцыі атрымалі добрыя эмоцыі, уражанні, падставы для роздуму, а
фонд галоўнай бібліятэкі вобласці – асобнікі кніг з аўтографам аўтара.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На фота: эпізоды акцыі ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” і Гродзенскага
абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі “Творы і творцы” з удзелам паэта, барда, мастака Анатоля
Апанасевіча. 27 студзеня 2019 года.

Гасцей акцыі сардэчна павіталі загадчык аддзела абанемента Жанна Пятроўна Макалава і
прадстаўнік ГАА СПБ Дзмітрый Радзівончык
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