ЛІТШКОЛА

ЗНАЙСЦІ СЯБЕ
16 студзеня бягучага 2020 года ў офісе Гродзенскага
абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, як
кажуць, не было, дзе яблыку ўпасці. Заняткі ў Гродзенскай
грамадскай літаратурнай школе на надзвычай важную
тэму "Вобраз крытыка" праводзіў патрыярх беларускага
літаратуразнаўства, адзін з самых аўтарытэтных
экспертаў у гэтай галіне, аўтар мноства кніг пра айчынную
літаратуру, прафесар Аляксей Міхайлавіч Пяткевіч.
З мінулай лекцыі Аляксея Міхайлавіча ў нашай літшколе на тэму "Праблемы стылістыкі ў творах
сучасных беларускіх пісьменнікаў" праляцела два гады. Цяперашняя сустрэча атрымалася не
менш цікавай, змястоўнай і карыснай яшчэ і таму, што яна ператварылася ў даверлівую размову
не толькі пра літаратурную творчасць, культуру самавыяўлення, але і ў чарговы раз агаліла
праблемы. Што ѐсць мастацтва? Чым адрозніць літаратуру ад няўдалай спробы яе стварэння?
Чаму не варта ўжываць тэрміны "графаманства" і "графаман"? Чым характарызуюцца асноўныя
задачы літаратара і функцыі крытыка? Якія існуюць віды літаратурнай крытыкі? На гэтыя і іншыя
важныя пытанні А. М. Пяткевічам былі дадзены вычарпальныя адказы. У занятках узялі ўдзел
старшыня ГАА СПБ Людміла Антонаўна Кебіч, літаратары і крытыкі, прадстаўнікі СПБ і
гродзенскага гарадскога літаратурнага аб’яднання “Надежда”, пісьменнікі-аматары, чытачы,
педагогі і вучні гродзенскіх школ.
Вобраз сучаснага літаратурнага крытыка, чалавека ў вышэйшай ступені адухоўленага,
інтэлігентнага, максімальна тактоўнага, сапраўднага прафесіянала і гуманіста ў многіх з нас і да
гэтай сустрэчы асацыяваўся з асобай Аляксея Міхайлавіча Пяткевіча. Калі звяртаеш увагу на
гэтага заўсѐды маладога ў душы, энергічнага чалавека, нельга не адзначыць, акрамя ўсяго
іншага, яго чалавечае абаянне, непаўторныя прастату і лѐгкасць у словах і манерах, бездакорны
эстэтычны густ. Выснова напрошваецца сама сабой. Такім і павінен быць сапраўдны гуру,
настаўнік школы жыцця ў мастацтве. Пачуць крытычныя заўвагі, атрымаць каштоўныя
практычныя парады ад гэтага майстра – гонар і радасць. Таму што сучасны свет, на вялікі жаль,
перавярнуў з ног на галаву многія паняцці, развянчаў аўтарытэты, паставіў пад сумневы многія
каштоўнасці. Далѐка не ўсім экспертам у сферы мастацтва ўдаецца захоўваць адзін
асноватворны крытэр, прыдатны для аналізу і вынясення адзнак – чалавечую душу. Але
студзеньскі занятак у Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе на чале з А. М. Пяткевічам
даў усім ахвотным такую магчымасць. Пра памылкі, праблемы і ўдачы мы пагаварылі грунтоўна
і душэўна. Сустрэча складалася з дзвюх частак – тэарэтычнай і практычнай. Па традыцыі
знайшлося месца і для вострых дыскусій, спрэчак. А як жа інакш, калі ў цэнтры пільнай
крытычнай увагі твой творчы, а заадно і чалавечы патэнцыял?

Як і належыць чалавеку аб'ектыўнаму, аўтарытэтнаму крытыку, Аляксей Міхайлавіч прывѐў
прыклады поспехаў і няўдач з мясцовага літаратурнага матэрыялу, які ўжо прыйшоў да чытача.
Даследчык апісаў магчымыя спосабы пазбягання розных недахопаў і ў процівагу на памяць
прачытаў свае любімыя паэтычныя тэксты, каб прадэманстраваць віртуознае валоданне
словам, арыгінальнасць створаных аўтарамі вобразаў, вытанчанасць пабудаваных
выказванняў, а таксама працытаваў прыкрыя агрэхі, каб не дапусціць іх паўтору. З моманту
апублікавання праблемных, а часам і няякасных мастацкіх твораў прайшоў час. І той факт, што
заўвагі паўсталі толькі цяпер, сведчыць аб падзенні чытацкай цікавасці да сучаснай айчыннай
літаратуры і нізкім узроўні літаратурных кампетэнцый.
Але не ўсѐ страчана, бо на занятках
нашай літшколы можна ўбачыць юных
літаратараў і літаратуразнаўцаў. Ім
дасталася рашэнне няпростай задачы –
падымаць культуру мастацкага слова і
культуру чытання да новых вышынь.
На другой гадзіне заняткаў прыйшоў час
практычных эксперыментаў. Надышоў
момант ісціны, які, дарэчы, і даў
падставы для аптымізму. Таму што
менавіта творы юных аўтараў, у
адрозненне ад створаных дарослымі

экспромтаў, атрымалі больш высокую ацэнку крытыка. Са сваімі вершамі, прысвечанымі
вобразу горада над Нѐманам, выступілі шасцікласнікі сярэдняй школы № 36 з польскай мовай
навучання Ульяна Цітко, Марыя Іванова і Ян Захар. Ад сярэдняй школы № 39 выступіла юная
паэтэса Марыя Бялова. Аб тым, як склаўся ход практычнай часткі заняткаў, глядзіце ў
фотарэпартажы. А мы ад усіх літаратараў вобласці сардэчна дзякуем нашаму паважанаму
настаўніку, зусім не злому (таму што кампетэнтнаму і аўтарытэтнаму) крытыку Аляксею
Міхайлавічу Пяткевічу за праведзены ўрок і спадзяемся на новыя сустрэчы з ім.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На фота: моманты і ўдзельнікі студзеньскіх заняткаў у Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе на тэму
“Вобраз крытыка”. Офіс СПБ у Гродне. 16 студзеня 2020 года.

“Кожны чалавек, які імкнецца праявіць сябе ў
літаратуры, заслугоўвае павагі, – перакананы Аляксей
Міхайлавіч Пяткевіч. -- Усѐ гэта людзі незвычайныя,
людзі з незвычайнай душой. Таму што літаратура ѐсць
спосаб убачыць і зразумець жыццѐ, спосаб знайсці
сябе”.

Л.А.Кебіч

Марыя Іванова

Ульяна Цітко

Аліна Сабуць і Людміла Шаўчэнка

Марыя Бялова

Ян Захар

Дзмітрый Радзівончык

Святлана Барнавалава

Педагог-філолаг з СШ № 39 г. Гродна
Эма Уладзіміраўна Урублеўская

Рыгор Гармаш і Аляксандр Рабыкін

Кацярына Калік

Мікіта Валько (студэнцкі літаратурны клуб “Катарсіс”, ГрДМУ)

Святлана Глембоцкая

Паэт-песеннік Алег Звалінскі

Фота: Анатоль Апанасевіч

