ТВОРЫ I ТВОРЦЫ

ПАЭТЭСА, ПЕДАГОГ,
НАВУКОВЕЦ
Чарговы этап сумеснага праекта Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Ф.
Карскага і Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ, грамадска-літаратурнай акцыі
«Творы і творцы» адбыўся 31 сакавіка 2019 года. На сустрэчу з нядзельнымі
наведвальнікамі галоўнай бібліятэкі вобласці прыйшла наша калега па СПБ,
літаратуразнаўца, літаратурны крытык, паэтэса Святлана Тарасава.
Святлана Мікалаеўна Тарасава сумяшчае сваю паэтычную творчасць з педагагічнай і навуковай
дзейнасцю. Яна тонкі псіхолаг, выдатна адчувае аўдыторыю i канешне, віртуозна арыентуецца ў
разнастайных пытаннях літаратурнага працэсу, тэорыi i гiсторыi лiтаратуры. І пры гэтым
паэтэса-навуковец – вельмі просты ў зносінах і вельмi абаяльны чалавек, цiкавы расказчык.
У рамках адной літаратурнай сустрэчы Святлана Мікалаеўна вельмі ўдала сумясціла фармат
жывой непасрэднай гутаркі паэта з аўдыторыяй і фармат навукова-папулярнай лекцыі аб
цвѐрдых жанравых формах паэзіі і канонах вершаскладання. Таму для ўсіх, хто так ці інакш
захоплены паэзіяй, сустрэча атрымалася ўніверсальнай i таму вельмі змястоўнай, карыснай,
напоўненай каштоўнай інфармацыяй. Спачатку паэтэса пазнаѐміла прысутных з жанрам
трыялѐта, які ў беларускай літаратуры адным з першых стаў распрацоўваць Максім Багдановіч.
Прагучалі прыклады з творчасці Святланы Мікалаеўны. Потым усіх чакаў аповяд аб больш
экзатычным жанры паэзіі, які носіць назву рытурнэль. Акраверш – многім знаѐмая, нават можна
сказаць, папулярная форма верша. Святлана Тарасава назвала яе своеасаблівай вершаванай
гульнѐй і, прывѐўшы прыклад, распавяла пра тое, як з яе «выкруцілася». Далей быў аповед пра
такую форму верша, як дыямант; з аўтарскiмi ўзорамi гэтага малавядомага жанра паэтычнага
мастацтва наведвальнiкi акцыi «Творы і творцы» таксама пазнаѐмiлiся.
Акрамя працы старшага выкладчыка на кафедры
беларускай фiлалогii ГрДУ iмя Янкi Купалы,
Святлана Мікалаеўна Тарасава працуе i са
школьнiкамi; як яна сама гэта назвала, «рыхтуе
таленавiтых дзяцей». І таму педагог распавяла аб
творчай працы ў суаўтарстве з адной са сваіх
вучаніц. Вынікам гэтага суаўтарства стала
з'яўленне паэтычнага цыклу хоку і танка. «Хоку і
танка – вершаваныя формы японскай паэзii, –
распавядала Святлана Мікалаеўна. – У хоку ўсяго
тры радкi, у танка – пяць. Форма вельмi
cкладаная, у радках павінна захоўвацца пэўная

колькасць cкладоў». Вершы беларускай паэтэсы ў жанрах японскай паэзii прагучалi фiласофскiм
роздумам на грамадзянска-патрыятычную тэматыку:
***
Раскаты грома.
Першая навальнiца?
Цi рэха вайны?
/хоку/

***
Бясформенныя
глыбы закінутага
форта на ўзлеску –
сутарэнне на мяжы
вайны i cучаснасцi.
/танка/

Размова зайшла аб нерыфмаванай паэзіі, якая таксама падабаецца паэтэсе-педагогу: «Я
студэнтам тлумачу: не ганіцеся за прымітыўнай думкаю пра тое, што нерыфмаваную паэзію
пісаць намнога лягчэй. Няпраўда. Яе пicаць складаней. Бо кожнае слова патрабуе большай
адказнасцi, большага змястоўнага напаўнення. Яно канцэнтраванае настолькi, што не дапускае
прымiтыўнага, простага тлумачэння». Сiнту – яшчэ адна японская цвѐрдая форма паэзii.
Сутнасць гэтай мадэлi нерыфмаванай паэзіі таксама была раскрытая пiсьменнiцай слухачам
акцыi «Творы i творцы». Прагучалi прыклады сiнту з рэпертуару Святланы Тарасавай. Лiмерык –
вершаваная форма пяцiрадковага, але рыфмаванага верша, у якiм апiсваецца нейкая смешная
цi недарэчная сiтуацыя. У працы паэта над гэтым жанрам таксама дзейнічаюць пэўныя строгія
правілы. Аматары паэзіі, якія прыйшлі на акцыю, з цікавасцю пазнаѐміліся з аўтарскімі
прыкладамі лiмерыка. Для наступнай гутаркі з літаратуразнаўцай засталіся творы перакладной
паэзіі, якія характарызуюць паэтэсу яшчэ і як перакладчыка.
А потым былі пытанні пра літаратурную крытыку, пытаннi, якiя тычылiся асабiстых
прыхільнасцяў, сімпатый жанчыны ў мастацкай літаратуры. Святлана Мікалаеўна расказала пра
некалькі напрамкаў сучаснай літаратурнай крытыкi і ахарактарызавала іх, патлумачыла – якая
ад якога напрамку карысць нам, лiтаратарам, якi ўплыў на развiццѐ лiтаратуры яны аказваюць.
Людзі атрымалі мноства падстаў для роздуму, атрымалі адказы на розныя пытанні, якія
паўстаюць перад кожным чытаючым і пішучым чалавекам. Час акцыі праляцеў незаўважна. А
пагаварыць са Святланай Мікалаеўнай хацелася яшчэ пра многае (і спробы такой гутаркі былі
зроблены ўжо пасля афіцыйнага заканчэння сустрэчы). Наша нядзельная суразмоўніца – гэта
сапраўдны падзвіжнік у развіцці ўніверсітэцкага літаратурнага руху; калісьці ў ГрДУ імя Янкі
Купалы кіравала лiтаратурным аб'яднаннем «Наднѐманскія галасы», з якога выйшлі і сталі
пасля даволі вядомымі таленавітыя і самабытныя беларускія паэты. Несумненна, яны добрым
словам успамінаюць Святлану Мікалаеўну. Азіраючыся на гэтую сустрэчу, міжволі
параўноўваеш яе з заняткамі ў Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе, якая функцыянуе ў
нашым пісьменніцкім офісе. Бо Святлана Мікалаеўна Тарасава таксама з'яўляецца яе
выкладчыкам. Такая яна – член Саюза пісьменнікаў Беларусі, паэтэса, педагог, навуковец.
Вядома ж, эксперыментатар, наватар, асветнік, патрыѐт... А яшчэ проста мілая, абаяльная
жанчына і прыстойны чалавек. Наш чалавек...
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На фота: «Творы і творцы», сумесная акцыя Гродзенскай абласной бiблiятэкi i ГАА СПБ з удзелам паэтэсы, педагога,
лiтаратуразнаўцы, лiтаратурнага крытыка Святланы Мiкалаеўны Тарасавай. Новы замак, 31 сакавіка 2019 года.

Дзеля адной гадзіны акцыi супрацоўнікі аддзела абанемента, самага бойкага месца ў бібліятэцы, зрабілі сур'ѐзны аб'ѐм
падрыхтоўчай працы – выставу публікацый С. М. Тарасавай з падрабязнай iнфармацыяй пра галоўнага ўдзельнiка акцыi.

Афіцыйны старт юбілейнай, дзясятай сустрэчы ў рамках акцыі «Творы і творцы» быў дадзены загадчыцай аддзела
абанемента Жаннай Пятроўнай Макалавай.

Таксама па традыцыі да прысутных звярнуўся куратар акцыi «Творы і творцы», прадстаўнiк СПБ Дзмiтрый Радзiвончык.

