ЛІТШКОЛА

МАСТАЦКАСЦЬ СЛОВА ЯК
ПРАБЛЕМА
18 кастрычніка 2017 года Гродзенская грамадская
літаратурная школа, што ўжо другі год дзейнічае на базе
офіса абласнога аддзялення СПБ, у чарговы раз сабрала
сваіх сяброў, сур'ёзна зацікаўленых літаратурнай
творчасцю. Сустрэчу можна назваць унікальнай. Таму што
перад прысутнымі выступіў чалавек-легенда, чалавек,
асабіста знаёмы cа многiмі класікамі беларускай
літаратуры, сапраўдны патрыярх літаратуразнаўства,
прафесар Аляксей Міхайлавіч Пяткевіч.
У цэнтры ўвагі школы на гэты раз апынуліся "Праблемы стылістыкі ў творах сучасных
беларускіх пісьменнікаў", – дакладна так была сфармулявана тэма заняткаў. Спецыфічная
асаблівасць іх, за што настаўнік заслужыў ад нас асаблівую падзяку, у тым, што аналіз
праблематыкі рабіўся на канкрэтных прыкладах з мясцовага матэрыялу. А менавіта – на
прыкладах з свежага, пятага нумара абласнога літаратурнага альманаха "На Нёманскай хвалі".
Так як дадзенае перыядычнае выданне з'яўляецца афіцыйным друкаваным органам нашай
пісьменніцкай арганізацыі, стала зразумела, што нас чакае сур'ёзная і займальная праца, праца
над уласнымі памылкамі. Стылістыка літаратурнай мовы – тая сфера, дзе дапускаецца мноства
пралікаў і памылак нават самымі масцітымі творцамі, прызнанымі майстрамі пяра. Большасць
прысутных на занятках склалі тыя, хто толькі прыглядаецца, прымяраецца да мастацкага слова,
спрабуе свае сілы, шукае ў гэтым кірунку свае ўласныя шляхі. Былі і члены Гродзенскага
абласнога аддзялення СПБ на чале з яго старшынёй Л. А. Кебіч. Зразумела, што здольнасці да
стварэння літаратуры ў розных людзей адрозніваюцца, і гэта
не ў якім выпадку не апраўданне. Як раз наадварот – уменне
прызнаваць памылкі, гатоўнасць да рашучай барацьбы
супраць іх паўтарэння з'яўляюцца прыкметамi творчай
сталасці. Аб'яднала ўсіх думка аб тым, што творчы пошук як
правіла
заўсёды
праблематычны,
суправаджаецца
памылкамі і перашкодамі. Назваць іх – першы сур'ёзны крок
да дасканаласці, межаў якой, як вядома, не існуе.
Таму заўвагі і рэкамендацыі, што прапанаваў Аляксей
Міхайлавіч Пяткевіч, кожны з "курсантаў" можа
выкарыстоўваць на практыцы, у сваёй далейшай творчай
дзейнасці, а хтосьці можа скарэктаваць да яе свае падыходы.
У памяшканні офіса не было абыякавых. Людзі прыйшлі з
нататнікамі і стараліся нічога не ўпусціць. Забягаючы
наперад, скажам, што праведзеныя А. М. Пяткевічам заняткі
выклікалі масу дыскусій, якія працягваюцца да гэтага часу.

Некаторыя меркаванні Аляксея Міхайлавіча падаліся навучэнцам школы суб'ектыўнымі.
Прафесар жа, у сваю чаргу, зрабіў агаворку, што яго заўвагі тычацца толькі стылістыкі
літаратуры традыцыйнага кшталту і не распаўсюджваюцца на так званае мастацтва мадэрна.
Праблемныя месцы ў творах нашых калег былі разгледжаны і прааналізаваны вельмі ўдумліва і
пераканаўча, з цытаваннем канкрэтных прыкладаў з тэкстаў. Увогуле дзякуючы Аляксею
Міхайлавічу Пяткевічу ў нашым офісе прагучала ў гэты вечар шмат цікавага і карыснага.
Найбольш значныя моманты прапануем вашай увазе ў форме тэзісаў. Некаторыя з іх гучаць як
хрэстаматыйныя, а ёсць такія, што ўспрымаюцца як прадмет палемікі, і каштоўнасці ім гэта
толькі дадае.
ТЭЗІСЫ АД ПРАФЕСАРА А.М.ПЯТКЕВІЧА
“Мова мастацкай літаратуры не зусім літаратурная”. “Літаратурная мова – гэта мова
правільная. Правільная ў сэнсе ўжывання слова, пабудавання сказу, сінтаксісу. Такая
“правільная” мова практыкуецца ў навуцы, у навуковых даследаваннях. А мова мастацкага
твора не павінна адпавядаць норме”. Аляксей Міхайлавіч пазнаёміў людзей з тэрмінам
"літаратуршчына", для многіх да гэтага часу невядомым. Да неправільнай мовы прафесар
адносіць жаргон, дыялект, фразеалагізм. “Часам гэта прыказка, ці паўпрыказка, слова рэдкае і
так далей. І чым больш мова неправільная, тым больш яна цікавая, свая”, – рэзюмаваў
прафесар.
“У кожнага пісьменніка свая стылістыка”. Аляксей Міхайлавіч на памяць прачытаў фрагмент
з апавядання Янкі Брыля, каб прадэманстраваць індывідуальныя асаблівасці яго стылістыкі,
адхіленні ад нормы і прыкметы "няправільнасці" яго мастацкай мовы.
“У паэтычным тэксце лягчэй схаваць кніжныя выразы”. У паэзіі выратоўвае рытм і рыфма.
Вось гэты апарат робіць літаратурны твор прыгожым, стройным, лёгкім для ўспрымання.
Заўважыць стылістычныя хібы ў вершаваным тэксце больш складана”.
“Проза павінна гучаць так, як гавораць людзі ў жыцці”. “У І.С.Тургенева, у “Отцах и детях”
Базараў звяртаецца да свайго сябра: “Друг Аркадий, не говори красиво!” Чаму? Таму, што

“красиво” ў жыцці не гавораць. “Красівасьць”, украшательство, упрыхожванне робяць
выказванне штучным, не праўдзівым”.
Аб ролі рэдактара. “Кожнаму з нас падабаецца тое, што мы пішам”. “У.Караткевіч крычаў:
“Ні адной коскі не папраўлю!”, яшчэ не бачыўшы рэдактара. На вялікі жаль у нас сёння выдаюць
кніжкі прыватным спосабам, за ўласныя грошы, кніжкі, якія не праходзяць праз рукі рэдактара. І
там шмат мінусаў. Таму, калі хочаце выдаваць кніжку, і каб яна была добрая, найлепш, каб
нехта вопытны, проста чалавек збоку паглядзеў рукапіс і нешта ў ім паправіў”.
Аб пісьменніцкіх саюзах. Перад тым, як прыступіць да аналіза зместу афіцыйнага друкаванага
органа нашай пісьменніцкай арганізацыі, літаратуразнаўца дазволіў сабе невялічкую рэмарку,
якая яшчэ больш падняла ў цане яго ўвагу і неабыякавае, паважлівае стаўленне да нашай
працы: “Сам я адношуся да Гродзенскага абласнога аддзялення іншага Саюза пісьменнікаў. Але
я лічу, што падзел на саюзы – гэта недарэчнасць. Усе пісьменнікі – аднаго поля ягады. Усе яны
служаць ісціне, дабру і справядлівасці, а гэты падзел – з’ява часовая”.
Далей Аляксей Міхайлавіч па чарзе звярнуўся да тых прысутных наведвальнікаў нашай
грамадскай літаратурнай школы, творы якіх змешчаны на старонках пятага нумара альманаха
"На Нёманскай хвалі". А гэта: паэты Людміла Кебіч, Тамара Мазур, Дзмітрый Радзівончык;
празаік Уладзімір Саласюк; дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая. Настаўнік
падкрэсліў моцныя бакі аўтарскіх рашэнняў у творах прозы, прааналізаваў і падзяліўся сваім
бачаннем некаторых недахопаў, стылістычна праблемных месцаў. Прафесар таксама не
абышоў сваёй увагай і паэзію, уключаную ў чарговы нумар альманаха, і яе аўтары таксама былі
ўдастоены водгукаў даследчыка.
Аб банальнасці тэм. “Ёсць тэмы банальныя – тэмы, на якія напісана многа, напісана
даследчыкамі, і сказаць тут нешта сваё вельмі цяжка. Я лічу, проста немагчыма”.
Аб псіхалагічных праблемах успрымання літаратуры. “Ёсць рэчы,
якія дзіцячыя душы моцна траўмуюць”. А.М.Пяткевіч у якасці прыкладаў
прыгадаў дзве кнігі: “Ёсць такая кніга “Я з вогненнай вёскі…”
А.Адамовіча, Я.Брыля, У.Калесніка, дзе сабраны ўспаміны, маналогі
людзей, якія цудам выратаваліся, сталі сведкамі, калі іх вёскі палілі
фашысты. Чытаць гэта – мароз па скуры… Страшна… Таму гэтая кніжка
вельмі цяжка ішла ў друк. Глядзець у вочы смерці вельмі цяжка. Вельмі
цяжка бачыць, як людзі сустракаюць сваю смерць. Больш за тое,
некаторыя рэчы выкідваюць з гэтых кніг. Ёсць такая “Блакадная кніга”.
Яе склалі ленінградскі пісьменнік Данііл Гранін і беларускі пісьменнік
Алесь Адамовіч. З гэтай кнігі выкінулі частку. Выкінулі пра тое, як людзі
елі людзей… Пра людаедства. Каб выжыць у блакадзе, людзі елі
нябожчыкаў…” Той, каму вядомая гэтая кніга, канешне, ведае, што і без згаданых рэдактарскіх
скарачэнняў пры чытанні “Блакаднай кнігi” кроў халадзее ў жылах. Прагучалі рэплікі пра тое, што
сёння такі страшны натуралізм неабходны. З яго дапамогай можна вылечыць людзей ад
чэрствасці, бяздушнасці, ад няздольнасці спагады, спачування бліжняму. Свайго роду шокавая
тэрапія.
Аляксей Міхайлавіч вырашыў разабраць прыклады стылістычных і лексічных памылак таксама ў
тэкстах, аўтары якіх з'яўляюцца нашымі калегамі, але наведаць заняткі не змаглі. Таму падчас
разбораў іх прозвішчы не называліся. А закранутыя праблемы бачацца прафесару надзвычай
распаўсюджанымі, да якіх варта і вельмі карысна было звярнуцца.

Аб лексічных памылках. “Напрыклад: “паводзіць сябе на вадзе” – занадта кніжна. Можна
замяніць на больш нейтральнае “трымацца на вадзе” і гэтак далей. “Вучань бліскуча рашыў
задачу” – калька (літаральны пераклад) з рускай мовы. У беларускай мове гэтае слова “бліскуча”
не гучыць; трэба шукаць іншае, больш беларускае. “Напряжённая атмосфера” – кепска, на мой
погляд, у прозе. “Эстетические запросы” – гэта ў навуковай літаратуры, у літаратуразнаўчым
артыкуле можна так сказаць. Занадта кніжна. “Хрупкая устойчивость” … “Тревожные мысли
суетились в её сознании”… “Она стала стучать в эту худенькую грудь в поисках личности“…
“Водянистая прозрачность равнодушия”… “Взгляд подпитывал, как аккумулятор”.
Прэтэнцыёзна. Трошкі “красиво”. А з мастацкага пункту гледжання – навошта той “аккумулятор”?
– здзіўляўся наш настаўнiк. Прагучалі і іншыя прыклады з каментарыямі літаратуразнаўцы,
прыклады з твораў іншых аўтараў. Слухачы не ўтрымаліся ад сваіх уражанняў. Адны
падтрымалі істотнасьць заўваг, а іншыя паспяшаліся запярэчыць і прызнаць тое, што
настаўнiкам выдавалася за няўдачу і памылку, арыгiнальнымi аўтарскімі "фішкамі".
Аб захапленні адразу некалькімі родамі літаратуры. “Калі вы пішаце паэзію, не пішыце
прозу. Гэта мая парада суб’ектыўная, – падзяліўся настаўнік – Калі пішаце прозу, не пішыце
паэзіі. Як доказ вось вам прыклад таго, што ў прозе напісаў адзін добры паэт: “Бездонные глаза,
пылающие щёки, и всё это – на фоне угасающего заката…” Пачуўся смех.
Аб пісанні на дзвюх мовах. “Мая думка, у якой я глыбока перакананы і якую я ўсюды і заўсёды
паўтараю: не трэба, радзі бога, пісаць адразу на дзвюх мовах, – сказаў Аляксей Міхайлавіч –
карысці ад гэтага ніякай. Салідныя пісьменнікі ніколі не пісалі на дзвюх мовах. Рэдка, у
эміграцыі. Набокаў, ці яшчэ хто…” На пытанне: “Што наконт паэзіі?” прафесар адказаў: “Паэзію –
тым больш! Псуеце самі сабе талент. Пісаць трэба на той мове, на якой думаеш. Нельга думаць
адразу на дзвюх мовах.”
У заключэнне займальнай гутаркі, у якую непрыкметна перацяклі заняткі, да Аляксея
Міхайлавіча звярнуліся адразу некалькі слухачоў грамадскай літаратурнай школы з просьбай
прааналізаваць іх творчасць; гродзенскімі пісьменнікамі яму былі падораны аўтарскія кнігі. Усім
было прыемна адчуць сябе, сваю творчасць цікавымі гэтаму немаладому, але такому
энергічнаму і дасведчанаму чалавеку, сапраўднаму мэтру, адно імя якога па праве
атаясамліваецца з гуманiтарнымi ведамi, з літаратурай і яе вывучэннем. Тым больш, што
праблема літаратурнай адукацыі, як высвятляецца, сур'ёзней іншых, мастацкіх праблем.
Вырашаць яе пры такой аўтарытэтнай падтрымцы значна лягчэй. Веды, якімі гатовы дзяліцца
майстар, не толькі i не столькi пра літаратуру. Яны маюць характар цывiлiзацыйны. Гэта ўрокі
жыццёвай мудрасці і чалавечнасці, сцiпласцi, густу і такту. Гэта школа вялiкай навукi, iмя якой
беларускасць. За дзве гадзіны, праведзеныя ў кампаніі гэтага чалавека, мы ўсе атрымалі значна
больш карысці, чым на працягу гадоў наведвання шматлiкiх літаратурных Інтэрнэт-сайтаў.
Выдатна, што такi паважаны настаўнiк пагадзіўся і ў далейшым дапамагаць слухачам
Гродзенскай грамадскай літаратурнай школы. За ўвагу да нашай працы, за гатоўнасць
літаратурна выхоўваць і адукоўваць наша грамадства мы выказваем Аляксею Міхайлавічу
Пяткевічу нашу шчырую ўдзячнасць. Быць яго вучнямi – вялікі гонар.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: падчас чарговых заняткаў у грамадскай літаратурнай школе пры Гродзенскім
абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў Беларусі. Выкладчык – вядомы на Гарадзеншчыне
мастацтвазнаўца і літаратуразнаўца, прафесар Аляксей Міхайлавіч Пяткевіч. Офіс СПБГродна, 18 кастрычніка 2017 года.

Заняткі ў Гродзенскай грамадскай
літаратурнай школе, якія
праводзіць прафесар А.М.Пяткевіч,
перацяклі ў займальную гутарку аб
літаратуры.

Сярод слухачоў Гродзенскай грамадскай
літаратурнай школы – лаўрэат
Нацыянальнай літаратурнай прэміі,
дзіцячая пісьменніца
Ганна Скаржынская-Савіцкая
А.М.Пяткевіч і Л.А.Кебіч

Зацікаўленая моладзь заўсёды з намі.
Калі прафесар А.М.Пяткевіч аналізуе вашу творчасць,
гэта не толькі рэальная карысць, але і вялікі гонар.

