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  18 верасня 2019 года адбыліся чарговыя заняткі ў 
Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе. Створаны 
абласной пісьменніцкай арганізацыяй грамадска-
адукацыйны праект сабраў прадстаўнікоў розных 
узроставых катэгорый вакол вобраза аднаго з самых 
важных гульцоў на літаратурным полі – рэдактара. 
 
З прыкладна дзясятка тых, хто прыйшоў на занятак пры 

выданні кніг паслугамі рэдактара паспелі скарыстацца толькі 
тры чалавекі. Чаму так адбываецца? Чаму роля рэдактара пераважнай большасцю з нас калі не 
ігнаруецца зусім, то значна недаацэньваецца, разумеецца няправільна? Часцяком рэдактар 
ўспрымаецца намі як фігура лішняя альбо зусім чужая нам, варожая. І зусім дарэмна. Калі кнігу 
прынята называць лекамі для душы, то рэдактара можна па праве параўнаць з правізарам 
альбо тэрапеўтам. Амаль не існуе паважных прычын, па якіх аўтар кнігі мае права абысціся без 
рэдагавання рукапісу, аб'ектыўнага, стараннага і прафесійнага. Выключэннем можа стаць толькі 
той выпадак, калі аўтар сам мае філалагічную адукацыю і, адмовіўшыся ад дапамогі з боку, 
здольны адрэдагаваць свой рукапіс сваімі ж сіламі. Але і тут не ўсѐ адназначна. Часцей за ўсѐ 
рэдактарская праўка з'яўляецца абавязковым этапам на шляху да нараджэння кнігі ці з'яўлення 
публікацыі. А штатны рэдактар выдавецтва – гэта неад'емны ўдзельнік літаратурнага працэсу, 
фігура абавязковая. І абыходзіць гэтую фігуру азначае не толькі шкодзіць сваѐй уласнай 
рэпутацыі творцы, але і ўшчамляць інтарэсы чытацкай аўдыторыі.  
 

Узаемаадносіны аўтара і рэдактара маюць этычны характар. Размова на гэтую тэму ляжыць у 
рэчышчы філасофіі – гэта размова аб вечных каштоўнасцях, аб іх дэвальвацыі, аб скажэнні 
свядомасці захопленага літаратурнай творчасцю чалавека. У пагоні за максімальнай 
рэалізацыяй мы вельмі часта пераацэньваем свой творчы патэнцыял, свае магчымасці. 
Спадзяемся на тое, што тая параўнальна невялікая група людзей, якіх мы маем на ўвазе як 
сваіх чытачоў, праявіць да нашых прац паблажлівую добразычлівасць, даруе недахопы, і ўсѐ 
гэта мы гатовыя лічыць прызнаннем, поспехам, дасягнутай мэтай. Задачай вераснѐўскай 
сустрэчы ў Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе было перабудаваць свядомасць 
аўтараў, дапамагчы ім з максімальнай сур'ѐзнасцю паставіцца да ролі гэтага ахоўніка чытацкіх 
інтарэсаў і ўласнай рэпутацыі творцы. А сродак рашэння дадзенай няпростай задачы ѐсць 
толькі адзін – канструктыўны дыялог з прадстаўнікамі рэдакцый часопісаў, газет і выдавецтваў. 
Грамадскі характар нашага адукацыйнага праекта дапамог усім прысутным зрабіць гэта разам, 
сумеснымі намаганнямі. Бо менавіта так лягчэй даецца пераасэнсаванне ўласных памылак і 
слабасцяў, так магчымыя памылкі і недахопы не выглядаюць чымсьці абразлівым, а наадварот, 



успрымаюцца як натуральны этап 
творчага развіцця. Калі мы гаворым аб 
асвеце і развіцці, вельмі важна, што ў 
нашай размове ўдзельнічаюць і моладзь, 
і людзі дасведчаныя, аўтарытэтныя. У 
занятку прынялі ўдзел старшыня 
Гродзенскага абласнога аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі Людміла 
Антонаўна Кебіч, ветэраны працы і 
літаратурнага руху на Гродзеншчыне 
Наталля Васільеўна Чакліна-Гарбачова 
(гродзенскае гарадское літаб'яднанне 
«Надежда») і Браніслаў Іосіфавіч 
Ермашкевіч (СПБ).  

 

Наталля Васільеўна Чакліна-Гарбачова (на здымку) падзялілася каштоўным досведам сваіх 
зносін з выдатным чалавекам, прафесіяналам сваѐй справы Алесем Масарэнкам (Мінск). У свой 
час Аляксандр Герасімавіч адыграў вельмі важную ролю ў творчым жыцці Наталлі Васільеўны. 
Ён не толькі стаў рэдактарам адной з першых кніг пісьменніцы «Земная жемчужина», але 
дапамог ѐй з творчай рэалізацыяй – забяспечыў публікацыю падборкі лірыкі паэтэсы ў 
прэстыжным рэспубліканскім часопісе «Нѐман». Больш за тое, сяброўскі канструктыўны дыялог 
паэтэсы і рэдактара паслужыў стымулам да таго, што паэтэса сама значна глыбей стала 
аналізаваць мастацкія тэксты і сѐння цалкам упэўнена адчувае сябе ў ролі рэдактара. 

 

Які ж ѐн – шлях да гэтага самага канструктыўнага 
дыялогу? Па-першае, рэдактар – таксама 
чалавек, і з ім можна і трэба дамаўляцца. 
Спрэчкамі і біццѐм сябе ў грудзі дамагчыся 
жаданага выніку не атрымаецца. Трэба 
пастарацца наладзіць гутарку ў сяброўскай, 
паважлівай форме, уважліва прыслухацца да 
рэдактарскіх заўваг і калі не прыняць іх цалкам, то 
хаця б дамагчыся аптымальнага кампрамісу. 
 

Каб адчуць усе перыпетыі адносін з рэдактарам, 
зразумець яго важную, адказную місію, слухачы 
школы паспрабавалі ў гэтай ролі сябе. Усе 
жадаючыя выступілі з уласнымі творамі ў якасці рэдагуемага матэрыялу. Было шмат карысных, 
істотных заўваг, пажаданняў і вядома, рэдактарскіх правак. Акрамя таго, удзельнікі сустрэчы 
пастараліся змяніць сваѐ стаўленне да вобраза рэдактара з недаверу і антаганізму на павагу і 
разуменне яго ролі. Занятак прайшоў у сяброўскай атмасферы і выклікаў толькі станоўчыя 
эмоцыі. Да адмоўных момантаў можна аднесці па-ранейшаму недахоп сярод слухачоў літшколы 
прадстаўнікоў маладога пакалення. Наступны занятак у Гродзенскай грамадскай літаратурнай 
школе будзе прысвечаны вобразу чытача. А імя запрошанага выкладчыка школы будзе 
паведамлена дадаткова. 
 

ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

 

На фота: эпізоды і ўдзельнікі заняткаў у Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе на тэму «Вобраз 
рэдактара». Гродна, офіс ГАА СПБ. 18 верасня 2019 года.  

https://be.wikipedia.org/wiki/Алесь_Масарэнка
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Як і заўсёды на занятках нашай літшколы, не абышлося без дыскусій. 
 
 

 
 
 

 


