ЛIТШКОЛА

«КАБ СЛОВАМ БЫЛО ЦЕСНА,
ДУМКАМ – ПРАСТОРНА...»
12 красавіка 2018 года на чарговую сустрэчу ў офісе Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ сваіх слухачоў
сабрала створаная нашай пісьменніцкай арганізацыяй
грамадская літаратурная школа. Сваімі ведамі з намі
падзяліўся чалавек, які прысвяціў сваѐ жыццѐ кнізе –
навуковы супрацоўнік бібліятэкі ГрДУ імя Янкі Купалы,
кнігазнавец i літаратуразнавец Міхаіл Багданавiч Пажарыцкі.
Тым, хто наведвае пасяджэннi грамадскага дыскусійнага клуба «Словадром» у абласной
бібліятэцы, Міхаіл Багданавіч знаѐмы сваімі цікавымі расказамi аб розных кнiгах, творах цi
cюжэтах, аб розных эпізодах з жыцця таго ці іншага пісьменніка. А пазнавальныя кніжныя рэкамендацыі, што як бы між іншым зыходзяць ад гэтага знаўцы літаратуры, сталі яго візітнай карткай у клубе і як каштоўная, карысная адметнасць вызначаюць арыгінальны стыль усяго праекта.
Шматгранны талент нашага цяперашняга выкладчыка дазваляе сумяшчаць у яго асобе велізарны запас ведаў дасведчанага навукоўца плюс актыўную пазіцыю грамадскага дзеяча, асветніка,
сумленнага беларуса.
Прапанаваная тэма заняткаў гучала так: «Праўдзівасць мастацкага вобразу». Вучоны пачаў
размову з космасу, – на календары было 12 красавіка, Дзень касманаўтыкi – з космасу ў прамым
і вобразным сэнсе; узнікшая паралель сiмвалiзуе прастору жыцця і прастору для палѐту творчай
думкі. Цікавым было ўступленне пра першага касманаўта Юрыя Аляксеевіча Гагарына і яго
сувязь з беларускай літаратурай (Юрый Аляксеевіч ведаў і вельмі любіў верш Янкі Купалы
«Хлопчык і лѐтчык»). Міхаіл Багданавіч, як і было абяцана ў анонсе, прапанаваў цэлы шэраг
практычных парадаў усім, хто спрабуе ствараць літаратуру. І
на першае месца настаўнікам выносіцца ...добры настрой. Захапляцца сваѐй гiсторыяй, цанiць яе для творцы таксама
вельмi важна. «Патрыятызм – таксама адзiн са штуршкоў для
творчасцi». Далей выкладчык нагадаў аб велікодным
перыядзе, якi мы зараз пражываем, i спыніўся на ўплыве на
творчы працэс святаў як крыніц натхнення. Прагучалi iмѐны
Адама Мiцкевiча (нарадзiўcя на Каляды) i Янкi Купалы
(нарадзiўcя на Купалле). Было сказана аб ролі пачуццяў
(А.С.Пушкін і яго "Болдинская осень"). Не абышлося без тэмы
малой радзімы і роднай прыроды (краявiды роднага краю таксама натхняюць, ствараюць добры настрой для творчасцi).
«Можа варта паставiць пад сумнеў заяўлены ў тэме заняткаў

тэзіс аб праўдзівасці мастацкага вобразу.– разважаў Міхаіл Багданавіч – Чаму? Вобраз, створаны пісьменнікам, які б ѐн не быў рэалістычны – выдумка, фантазія. Без фантазіi няма ніякага
вобразу, няма творчасцi. Дык дзе ж тады праўдзівасць?» Выкладчык прапанаваў некаторыя
вызначэннi, характарыстыкі, тыповыя прыклады ўвасаблення паняцця "вобраз", яго сiнонiмы.
Была разгледжана таксама праблематыка ўспрымання мастацкага вобраза з эстэтычных
пазіцый. Прагучала i практычная парада чытачам: «Каб зразумець мастацкi вобраз, трэба
настроiцца на густ самога пiсьменнiка, увайсцi ў яго светапогляд». Прагучаў выраз «творчая лабараторыя»...
АПОРНЫЯ ТЭЗIСЫ АД М.Б.ПАЖАРЫЦКАГА
«У мастацтве дзейнiчае свая эстэтычная логiка». «Тэзic аб праўдзівасці мастацкага вобразу
правамерны. Праўдзівасць мастацкага вобразу павiнна быць. Хоць бы таму, што ні ў каго не
ўзнікала думкі прачытаць лекцыю на тэму «Ілжывасць мастацкага вобразу».
«Трэба глядзець на рэчаiснасць творчымi вачыма». «Асоба мастака незвычайная. Мастак
(творца) бачыць cвет не так, як звычайныя людзi. Ён больш уражваецца, захапляецца, бачыць
прыгожае ў звычайным i простым».
Аб наiўна-метафарычным успрыманнi навакольнага свету ў юнацкiм узросце. «Успамінаючы сваѐ дзяцінства, аўтар аўтабіяграфічнай паэмы «Новая зямля» Якуб Колас цяжкую сялянскую працу ўзвысiў, параўнаў з музыкай: «Не малацьба, а бубнаў хоры!»
Аб мiфапаэтычнай эстэтыцы далѐкага мiнулага. «Старажытны чалавек усѐ жыццѐ быў
паэтам».
Аб тэхналогii ўтварэння вобраза па старажытных канонах. «Традыцыя ўпрыгожвання
рэчаicнасцi ў даўнiя часы мела магiчна-практычнае значэнне. Верылi: сказанае або праспяванае
збудзецца. А мы цяпер можам гэта выкарыстоўваць як тэхналогiю ўтварэння вобраза (гiпербалiзацыя, паралелiзмы)».
***
Міхаіл Багданавіч спыніўся на нядаўнім (28 сакавіка) 150-годдзi з дня нараджэння Максіма Горкага. Прапануем вашай увазе карысныя практычныя парады ад завiтаўшага праездам у Беларусь М.Горкага (14 мая 1931 года), агучаныя М.Б.Пажарыцкiм. Гэтыя парады зафiксаваны ў
артыкуле Яўгена Хлябцэвiча (часопiс «Полымя» № 6, 1946 год) беларускага i рускага
бiблiятэказнаўца, кнiгазнаўца i лiтаратуразнаўца, якi на агульнасаюзным узроўнi займаўся ваеннымi, чырвонаармейскiмi бiблiятэкамi. Дарэчы, калi насельнiцтва было яшчэ недастаткова граматным, чырвонаармейскiя бiблiятэкi былi лабараторыямi перадавога вопыту.
ПРАКТЫЧНЫЯ ПАРАДЫ АД М.ГОРКАГА З АРТЫКУЛА Я.I.ХЛЯБЦЭВIЧА,
АГУЧАНЫЯ М.Б.ПАЖАРЫЦКIМ

«Трэба больш чытаць. I тыя з вас, якiя выбралi шлях лiтаратараў, павiнны перш за ўсѐ вывучыць лiтаратуру, гiсторыю лiтаратуры i гiсторыю арганiзацыi тыпаў».
«Калi гаворка iдзе пра тэхнiчную арганiзацыю, то я думаю, што гэта ў вас ѐсць. Мабыць, у вас
ѐсць якія-небудзь гурткi, або што-небудзь у гэтым духу». «Вось, напрыклад лiтаратурная школа
пры Саюзе пiсьменнiкаў». (М.Б.Пажарыцкi).
«Лiтаратар працуе са сваiм вопытам, якi ѐн увасабляе ў слова. Мова – гэта яго iнструмент.
Трэба вучыцца мове. Трэба пашыраць свой лексiкон, вучыцца ўвасабляць свае ўражаннi ў
больш дасканалую форму. У яркую, простую, дакладную».
«Спачатку трэба пicаць нарысы. Пасля – пашыраць iх да ступенi апавядання».
«Трэба вучыцца пicаць на малым; лепш за ўсѐ вучыцца на мiнiяцюрах, на маленькiх рэчах, маючы на ўвазе адну мэту: як можна менш слоў, як можна эканомней, як мага шчыльней iх складаць
– так, каб было зразумела i ясна. Каб словам было цесна, думкам – прасторна».
***
Прагучалі каментарыі і тлумачэнні да тэзісаў класіка. Напрыклад, аб публіцыстычным жанры
нарыса i яго магчымай жанравай эвалюцыi. Міхаіл Багданавіч шчодра выкарыстоўваў цытаты з
твораў класікаў, таксама суправаджаючы іх сваімі каментарамі, якія гучалі проста і зразумела.
Інструктар пазнаѐміў курсантаў з паняццем «двухэлементная структура вобразу» на прыкладзе
вобразу Бандароўны (Я.Купала): «Як маліны, яе губкі, А твар, як лілея, Як дзве зоркі, яе вочкі,
Гляне – свет яснее.». Выкладчык растлумачыў тэхналогію стварэння шматузроўневага мастацкага вобраза па прынцыпе паралельнага збліжэння розных з'яў: «Як правiла зблiжаюцца з’явы
аднаго эстэтычнага ўзроўню, умоўна так: высокага эстэтычнага ўзроўню з’явы: зоркi, неба, сонца, кветкi, музыка, каханне, дзецi... Гэта ўсѐ з’явы высокага эстэтычнага рангу, калi чыста жыццѐва глядзець,– разважаў Міхаіл Багданавіч – з погляду нашага звычайнага... Стол, ручка,
тэлефон – гэта з’явы сярэдняга эстэтычнага ўзроўню, проста з’явы навакольнага свету, якiя так
моцна ўжо не ўражваюць. Ну i прабачце за такое, як з’явы нiзкага эстэтычнага ўзроўню: нейкi
бруд... Як правiла высокае з высокiм супастаўляецца. Можа быць i высокае са звычайным. У
звычайным, у празаiчным Я.Колас бачыць паэтычнае, высокае». Далей на прыкладах з творчасці Васіля Быкава (аповесць «Сотнікаў») была падкрэслена вобразна-эстэтычная шматпланавасць асобных быкаўскіх герояў.
Аўдыторыя ў асобе старшынi ГАА СПБ
Людмiлы Антонаўны Кебiч падзялілася сваім
водгукам на прапанаваныя выкладчыкам
тэзісы. Пачутае, безумоўна, прадстаўляе
практычны інтарэс для ўсіх, хто займаецца
стварэннем вобразаў, як у творчасці, так і ў
паўсядзѐнным жыцці. Акцэнт на праўдзівасць,
пакладзены ў аснову заняткаў, выклікаў дыскусію. Прагучала меркаванне, што мы пачулі
лекцыю, тэма якой закранае прыроду мастацкага вобраза ў цэлым. Што тычыцца яго
праўдзівасці, то на думку Людмілы Антонаўны, мастацкі вобраз выключае гэтую

якасць па азначэнні. Гутарка працягвалася. Да М.Б.Пажарыцкага з пытаннем звярнулася літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай фiлалогii ГрДУ iмя Янкi
Купалы, член СПБ Аліна Эдмундаўна Сабуць (так, сустракаюцца ў нашай грамадскай лiтаратурнай школе i такiя не зусiм звычайныя слухачы). Пытанне тычылася паэзii: «Што павiнна быць
у вершы, каб гэта была сапраўдная паэзiя?» Міхаіл Багданавіч адказаў, што не заўсѐды пры
наяўнасці ўсіх неабходных атрыбутаў – рыфмы, рытму тыя ці іншыя творы можна аднесці да
паэзіі. Да яго далучылася Людміла Антонаўна, каб прапанаваць сваѐ азначэнне паэзii: «Паэзія
ўзнікае там, дзе нельга што-небудзь сказаць простымі словамі. Нельга верш пераказаць.
...Дзеля стварэння паэзii cапраўднай трэба адкрываць сваю душу. Настолькі, наколькі можаце...». Стала зразумела, што і наш сѐнняшні выкладчык, і Аліна Эдмундаўна, i Людміла Антонаўна не выпадкова імкнуцца агучыць самае галоўнае з цэлага акіяна ведаў аб мастацтве слова. Таму што сѐння ў нашым адукацыйным праекце ўдзельнічае моладзь. Праўдзiвая размова,
што пралівае святло на многія пытанні творчасці, мае значэнне толькі з удзелам моладзі, каб
стаць дыялогам пакаленняў, заняткамі ў школе жыцця, гарманічнага і цэласнага, як мастацкi вобраз.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: Гродзенская грамадская лiтаратурная школа i заняткi па тэме «Праўдзівасць
мастацкага вобразу». Выкладае навуковы супрацоўнік бібліятэкі ГрДУ імя Янкі Купалы,
кнігазнавец i літаратуразнавец Міхаіл Багданавiч Пажарыцкі. Офic ГАА СПБ. 12 красавiка 2018
года.

