ЛІТШКОЛА

СУСВЕТ ВЕЛІЧЫНЁЙ З
ПАЎСТАРОНКІ
18 красавіка бягучага года ў грамадскай літаратурнай
школе пры Гродзенскім абласным аддзяленні Саюза
пісьменнікаў Беларусі прайшлі чарговыя заняткі.
Прадметам вывучэння на гэты раз сталі жанр празаічнай
мініяцюры і яе асаблівасці ў беларускай літаратуры ХХ
стагоддзя. Другі раз запар у займальнай і даходлівай
форме правёў заняткі выкладчык ГрДУ імя Янкі Купалы,
літаратуразнаўца, член Саюза пісьменнікаў Беларусі
Руслан Канстанцінавіч Казлоўскі.
Адметнай
асаблівасцю
чарговай
сустрэчы ў нашым пісьменніцкім офісе,
асаблівасцю, якая паступова перарастае
ў
пазітыўную
тэндэнцыю,
стала
павелічэнне
колькасці
моладзі,
зацікаўленай
мастацтвам
слова.
Аўдыторыя, як і заўсёды на занятках
Гродзенскай грамадскай літаратурнай
школы, сфарміравалася разнастайная.
Але прадстаўнікі юнацкай узроставай
катэгорыі пераважалі.
Літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогіі ГрДУ імя
Янкі Купалы Руслан Канстанцінавіч Казлоўскі, напэўна, і не ведаў, наколькі актуальнай і
карыснай для нашых аматараў і пачаткоўцаў будзе тэма заняткаў. Справа ў тым, што да нас на
кансультацыі працягваюць прыходзіць людзі, якія спрабуюць сябе ў паэзіі. І многія з гэтых спроб,
на жаль, нельга назваць удалымі. Часцяком літаратарам-аматарам не дастае разумення
аптымальнай формы, якую можна было б надаць сваёй задуме. У асяроддзі аматараў атрымала
распаўсюджванне “паэзія”, якая характарызуецца насычанасцю падзеямі, лініямі сюжэту. Хай і
напісаныя ў зарыфмаваным выглядзе, творы гэтыя больш нагадваюць эпас – апавяданні,
навелы, кароткія гісторыі, у якіх апісваюцца нейкія падзеі, эпізоды, сцэны з жыцця,
паведамляецца нейкая інфармацыя, пералічваюцца ўражанні, успаміны, разважанні. Ідэйнай
асновай падобных тэкстаў з'яўляецца падзея. Да лірыцы ў традыцыйным, класічным сэнсе ўсё
гэта не мае дачынення. Прызнаючы гэта, аўтары не могуць растлумачыць, чаму сярод родаў
літаратуры яны выбралі паэзію. Мабыць усяму віной рамантычныя, лірычныя натуры гэтых
людзей, якія, магчыма, і не ведалі, што самы верны іх шлях – да празаічнай мініяцюры.
Каштоўнасць літаратурнай адукацыі ўзрастае таму, што яна не толькі пашырае духоўнаінтэлектуальны патэнцыял і творчы кругагляд, але і накіроўвае чалавека, яго творчую энергію ў

правільнае, патрэбнае рэчышча. Атрыманыя веды рухаюць захопленага чалавека ў тым кірунку,
дзе яго творчыя здольнасці, яго талент прынясуць сапраўдную карысць і могуць быць
рэалізаваны па максімуме.
Руслан Канстанцінавіч прапанаваў вызначэнне – што называюць празаічнай мініяцюрай, назваў
прадстаўнікоў беларускай літаратуры, якія ў розныя перыяды гісторыі ў той ці іншай ступені
спрабавалі сябе ў гэтым жанры і, вядома, унеслі свой уклад у яго эвалюцыю, у тое, у якім
выглядзе празаічная мініяцюра дайшла да нашых дзён. Гучалі такія імёны, як Якуб Колас,
Максім Багдановіч, Цішка Гартны, Максім Гарэцкі (першая палова ХХ стагоддзя) і Янка Брыль,
Фёдар Янкоўскі, Барыс Сачанка (другая палова мінулага стагоддзя). У рускай літаратуры гэта
Іван Тургенеў, Максім Горкі, Міхаіл Прішвін і інш. Выкладчык патлумачыў розніцу паміж
мініяцюрай і эсэ. Былі названыя разнавіднасці мініяцюры ў беларускім мастацтве слова –
абразкі, імпрэсіі, настроі. Істотнай падалася рэмарка выкладчыка: "Творчасць любога
пісьменніка не заўсёды падпадае пад сістэму”. Таксама быў прапанаваны асацыятыўны спосаб
параўнання апавядання, мініяцюры і абразка: апавяданне – гэта невялічкі фільм; абразок – кліп
невялікай песні, а мініяцюра – гэта фатаграфія (В.Рагойша). Затым Руслан Канстанцінавіч
прывёў прыклад мініяцюры ў гісторыі замежнай літаратуры. Прагучала імя французскага паэта
Шарля Бадлера і назва яго кнігі "Парыжскі сплін".
І вядома, беларускі літаратуразнаўца падрабязна распавёў пра гісторыю развіцця мініяцюры ў
Беларусі. Прагучалі імёны класікаў і пісьменнікаў, імёны якіх залатымі літарамі ўпісаны ў
гісторыю нашага мастацтва слова, у скарбнiцу
беларускай нацыянальнай культуры: Змітрок Бядуля,
Ядвігін Ш., Максім Багдановіч (і спасылка на яго
артыкул "Глыбы і слаі"), менш вядомае імя – Пётра
Просты (Бобіч), Сяргей Палуян, Максім Гарэцкі…
Руслан Канстанцінавіч прывёў прыклады твораў гэтых
аўтараў і дэталёва прааналізаваў усе іх жанравыя і
мастацкія асаблівасці. Былі таксама пералічаныя назвы
перыядычных выданняў – беларускіх газет і часопісаў з
датами публікацый названых твораў.
Апошнія ў гэтым навучальным годзе заняткі грамадскай
літаратурнай школы атрымаліся вельмі змястоўнымі і
несумненна, прынясуць практычную карысць усім
аматарам творчасці і прыхільнікам літаратуры. Доказам
гэтага служыць непадробная цікавасць, якую яны
выклікалі ў аўдыторыі. А сама ідэя нашага грамадскага
літаратурна-адукацыйнага праекта падобна жанрам
мастацтва вартая далейшага развіцця.
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абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў Беларусі. Выкладчык – кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры беларускай філалогіі ГрДУ імя Янкі Купалы, літаратуразнаўца, член СПБ
Р.К.Казлоўскі. Офіс СПБ-Гродна, 18 красавіка 2017 года.

У аўдыторыі заняткі выклікалі непадробную цікавасць,

а сам выкладчык – сяброўскую
сімпатыю.

Магчыма, сярод вучняў нашай літшколы ёсць будучыя майстры мастацкага слова.

