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Не скам пра ме та ваць 
ідэю

Пісь мен ні ца, лаў рэ ат На цы я-

наль най лі та ра тур най прэ міі, кі-

раў нік аб' яд нан ня «Лі та ра тур нае 

прад мес це» Люд мі ла РУБ ЛЕЎ-

СКАЯ лі чыць, што та кая ву чо ба 

па тра бу ец ца не ўсім, хто імк нец ца 

ства раць. На са мрэч усю су свет-

ную лі та ра ту ру мож на раз гля даць 

як вы дат ную шко лу. Але ў твор чых 

аб' яд нан няў (школ, кур саў і гэ так 

да лей) ёсць ад на важ ная пе ра ва га: 

яны ства ра юць ад па вед ны ася ро-

дак, у які па гру жа юц ца іх слу ха чы. 

Гэ та ат мас фе ра, у якой адзін ад-

на го пад трым лі ва е. А са мы вя лі кі 

бо нус для юных удзель ні каў — ка лі 

ў цэнт ры твор ча га ася род дзя пры-

сут ні чае ста лы пісь мен нік. Ад да-

рос лых хэд лай не раў па тра бу юц ца 

асаб лі выя якас ці. «Уво гу ле трэ ба, 

каб і вуч ні па да бра лі ся, і каб ат ма-

сфе ра ад па вед ная скла ла ся, інакш 

усё бу дзе мі ма, а мо жа быць, яшчэ 

і ада б'е жа дан не зай мац ца гэ тай 

«па да зро най спра вай». Бу дзем 

шчы ры мі, сён ня за ва біць ма ла-

дых лю дзей у вя лі кую лі та ра ту ру 

ня прос та, і трэ ба без пры ўкрас ім 

ка заць, што за кошт сва іх кніг яны 

жыць не бу дуць, — кан ста туе Люд-

мі ла Руб леў ская. — Але ж акра мя 

ма тэ ры яль ных ёсць і вель мі важ-

ныя не ма тэ ры яль ныя рэ чы...»

Звы чай на шко лу ма ла до га пісь-

мен ні ка на вед ва юць слу ха чы ва 

ўзрос це 18—20 га доў і ў больш 

ста рэй шым. Але ад ной чы ад на-

ча со ва на ву ча лі ся 13-га до вая 

дзяў чы на-пад ле так і яе ба бу ля. І ў 

абедз вюх атрым лі ва ла ся ня бла га 

пі саць. Гэ та ліш ні раз да каз вае, 

што спа сці гаць лі та ра тур нае май-

стэр ства ні ко лі не поз на і ні ко лі не 

ра на. Жа дан не пі саць кні гі мо жа 

пра чнуц ца ў лю бы мо мант. «Але 

за га няць на ву чо бу ні ко га ні ў якім 

ра зе нель га, бо так лёг ка ад біць 

ах во ту і скам пра ме та ваць са му 

ідэю, — пад крэс лі вае Люд мі ла 

Руб леў ская. — Я ве даю ма ла дых 

лю дзей, якія змя ня лі кур сы, шу ка лі 

тое лі та ра тур нае ася род дзе, якое 

па ды хо дзіць кан крэт на ім. І яны 

яго зна хо дзі лі...»

Пі саць так, 
каб чап ля ла

— Ду маю, што ка лі ў ча ла ве-

ку ёсць іск ра бо жая, то ні я кія лі-

та ра тур ныя кур сы яго не са псу-

юць, — жар туе пісь мен ні ца Воль-

га ГРА МЫ КА (вы пуск ні ка бія фа ка 

БДУ. — Аўт.). — Аса біс та мя не 

ву чыць — толь кі пса ваць. Я ні ко-

лі не на вед ва ла па доб ныя кур сы, 

больш за тое, у мя не і ў шко ле бы-

ла «трой ка» па рус кай лі та ра ту ры. 

Я не ве даю, як я пі шу, як гэ та му 

мож на на ву чыць і як гэ та мож на 

рас тлу ма чыць. І мя не вель мі раз-

драж няе, ка лі па чы на юць ка заць, 

як трэ ба пі саць, мя не вы во дзіць 

з ся бе на ват дум ка пра тое, што 

не аб ход на зра біць план. Ка жуць: 

«Вось вам сі ту а цыя, апі шы це яе 

пры го жа!» Я не ра зу мею, на вош та 

мне гэ та? Я ні ко лі не пі шу чар на-

ві коў, эсэ, гіс то рый на за да дзе ную 

тэ му, каб пра пам па ваць сваё лі та-

ра тур нае май стэр ства. Для мя не 

дзіў на, што яму мож на на ву чыць: 

май стэр ства аль бо ёсць, аль бо яго 

ня ма. Так, я чы та ла аў та бія гра фіі 

вя до мых пісь мен ні каў, і мя не заў-

сё ды здзіў ля ла, што яны на са мрэч 

ву чы лі ся, трэ ні ра ва лі ся, ра бі лі на-

кі ды, па сто ра зоў пе ра роб лі ва лі, 

ха дзі лі ў ней кія сту дыі, кан суль та-

ва лі ся...

Ка лісь ці я ма ры ла быць мас та-

ком, і ка лі пад час дэ крэ ту ў мя не 

з'я віў ся воль ны час, вы ра шы ла ім 

ска рыс тац ца, як раз каб здзейс-

ніць сваю ма ру: пе ра ка на ла ся на 

ўлас ным до све дзе, што на ву чыц ца 

вы яў лен ча му мас тац тву на сам рэч 

мож на. А вось як ства раць якас-

ную лі та ра ту ру, да сён ня не ве даю. 

Хоць у мя не ўжо вый шла 18 кніг 

агуль ным ты ра жом больш за міль-

ён асоб ні каў. Для мя не гэ та ма-

тэ рыя зу сім ін ша га пла на. Ка лі я 

ба чу, якія эсэ пі шуць чы та чы па 

ма іх кні гах, то вель мі здзіў ля ю ся. 

Што ха цеў ска заць аў тар? Я на-

ват не ма гу ўя віць са бе, як гэ тыя 

дум кі зна хо дзяць у ма іх тэкс тах? 

(Смя ец ца. — Аўт.) А чы та чы, між 

ін шым, ла дзяць лі та ра тур ныя дыс-

ку сіі. У мя не ёсць зна ё мыя фі ло ла-

гі, якія вель мі доб ра пі шуць, але 

яны не пісь мен ні кі, а вы дат ныя 

рэ дак та ры, жур на ліс ты. Ад нак як 

толь кі са дзяц ца пі саць сваю кні гу... 

Так, атрым лі ва ец ца вы дат ны тэкст, 

вы лі за ны, але я яго да чыт ваю да 

кан ца — і ўсё. Ён прай шоў праз 

мя не тран зі там. Доб ры, якас ны, 

вы тры ма ны се рад няк, які я са бе 

па ста віць на па лі цу не ха чу. А жа-

даю зу сім ін шы, на пі са ны тым, хто 

не ву чыў ся, але сеў і зра біў так, як 

яму сэр ца пад ка за ла...

Не пад рэ заць кры лы
А вось паэ тэ са, пісь мен ні ца, 

бард і кі раў нік лі та ра тур най май-

стэр ні для дзя цей і пад лет каў 

Тац ця на ДА ШКЕ ВІЧ з'яў ля ец ца 

вы пуск ні цай Лі та ра тур на га ін сты-

ту та імя М. Гор ка га.

— За на мі ні ко лі не бы ло стро-

га га на гля ду з бо ку пе да го гаў. Гэ та 

бы ла дзі вос ная шко ла ра зу мен ня, і 

для мя не яна бы ла не аб ход ная, — 

кан ста туе Тац ця на. — Нас на ву чы-

лі ца ніць твор чую сва бо ду. 

Вель мі сур' ёз ны ўплыў на маё 

ста наў лен не ака за ла «ма лая рэд-

ка ле гія» ча со пі са «Па рус». Там 

мы, пад лет кі, су стрэ лі да рос лых, 

якія да лі нам зра зу мець, што мы 

неш та з ся бе ўяў ля ем. Вось ка лі б 

не гэ ты штур шок, мо жа быць, мы 

так бы і пі са лі ў стол. Та му вель мі 

важ на су стрэць у юным уз рос це 

ча ла ве ка, які ў ця бе па ве рыць, 

пад тры мае і па ка жа твае моц ныя 

ба кі.

Ця пер у мя не двац цаць вуч няў. 

Мы кож ны занятак пі шам неш та 

но вае. Хтось ці — апо вед, бо са-

нет яму не ці ка вы, нех та — акра-

верш. Уз рост вы ха ван цаў — ад 

7 да 17 га доў, але мы ўсе ся дзім 

за ад ным ста лом. Я на дзя цей 

не ціс ну, бо ве даю, што та кое 

твор чая сва бо да. Да кож на га — 

ін ды ві ду аль ны па ды ход. За ня ткі 

пра хо дзяць ве се ла: га дзі на — 

на ра за грэў, мы мо жам піць чай, 

раз маў ляць, штось ці аб мяр коў-

ваць, згу ляць у ін тэ ле кту аль ную 

гуль ню. Але ка лі хто-не будзь хо-

ча ства раць, ён пры хо дзіць і ад-

ра зу пі ша, бо до ма ня ма ка лі. Я 

ім даю маг чы масць гэ та ра біць 

на на шых за ня тках, каб яны па 

да ро зе не страцілі той на строй, 

які тут зло вяць.

Тац ця на Да шке віч упэў не на, 

што заў сё ды трэ ба знай сці, за 

што дзі ця па хва ліць, та му што 

нель га пад рэ заць кры лы на ўзлё-

це. І толь кі ка лі дзі ця да зво ліць да 

ся бе на блі зіц ца, пач не вам да вя-

раць, мож на па чаць яго да лі кат на 

на кі роў ваць: «Мне важ на, каб яно 

ўсё са мо зра зу ме ла і ўба чы ла. Тэ-

о рыя ў нас, вя до ма, так са ма да ец-

ца, але толь кі ў гуль ня вой фор ме. 

Мы ву чым ся быць ін ды ві ду аль-

ны мі. У мя не кож нае дзі ця ве дае, 

што яно ўні каль нае і якія ў яго ёсць 

моц ныя ба кі».

Важ ная «оп цыя»
Ма рыя БЯР ШАРД СКАЯ, дзі-

ця чы пісь мен нік, сцэ на рыст і 

на стаў нік, пры га да ла, як у пад-

лет ка вым уз рос це па зна ё мі ла ся 

праз сяб роў ку з паэ там і пе ра клад-

чы кам На ву мам Кіс лі кам.

— Мне бы ло ча тыр нац цаць га-

доў, ён мне да ваў чы таць ве лі зар-

ную коль касць кні жак, якія ў тыя 

ча сы не вы да ва лі ся. Я яму дэк ла-

ма ва ла свае вер шы, праў да, ён 

быў вель мі стро гі кры тык. Ні я кіх 

соп ляў з цук рам, ні я кіх, — рас каз-

вае яна. — Але ка лі На вум ска заў 

пра адзін ра док: «Ну, ні чо га так 

атры ма ла ся», то я іш ла да до му з 

па чуц цём, што зда ры ла ся неш та 

не ве ра год нае. По тым я пад рас ла 

і тра пі ла ў «ма лую рэд ка ле гію» ча-

со пі са «Па рус». З на мі там па-да-

рос ла му раз маў ля лі. Аб мяр коў ва лі 

вы нік — тое, што мы пі шам, на шы 

ар ты ку лы для ча со пі са, апа вя дан ні 

або вер шы. Але нас не ву чы лі пі-

саць, у сэн се — ні я кіх раз моў пра 

тэ о рыю не бы ло.

Ча му мя не на ву чыў Усе ра сій-

скі дзяр жаў ны ін сты тут кі не ма та-

гра фіі? «Ра біць та бу рэт ку!» Мне 

зда ец ца, што «ра біць та бу рэт ку» 

трэ ба на ву чыць, та му што ў яе 

ёсць ся дзен не і ёсць нож кі і яна 

не па він на па даць. Ас тат ня му на-

ву чыць не маг чы ма. Ты або чу еш, 

што ад бы ва ец ца ва кол ця бе, або 

не. Свет поў ны ці ка вых гіс то рый 

і сю жэ таў, але іх трэ ба па чуць і 

раз гле дзець. Гэ та круг ла су тач ны 

пра цэс. Не маг чы ма пра ца ваць 

пісь мен ні кам тры га дзі ны ў дзень, 

а ў ас тат ні час «вы клю чац ца». 

І ка лі ў ця бе ёсць та кая «оп цыя», 

то бу дзе і вы нік.

— На ву чыць пі саць, вя до ма, 

нель га. Але мне, між ін шым, вель мі 

не ха пае гэ тай са май «та бу рэт кі», 

я ні ко лі не ву чы ла ся пі саць пра-

фе сій на, і мне вель мі ха це ла ся б 

да ве дац ца пра за ко ны яе ства рэн-

ня, та му што мя не час та за но сіць, 

і та бу рэт ка атрым лі ва ец ца ней кая 

кры вая, — жар туе на стаў ні ца рус-

кай мо вы і лі та ра ту ры мас коў-

скай шко лы № 734 імя Аляк санд-

ра Ту бель ска га, дзі ця чы пісь-

мен нік Ка ця ры на ЦІ МАШ ПОЛЬ-

СКАЯ. — Я лі чу, што адзі ны спо саб 

ад ра дзіць ці ка васць да лі та ра ту ры 

ў шко ле — пі саць ра зам з дзець мі. 

Мы ра зам з вуч ня мі ства ра ем тэкс-

ты ў са мых роз ных жан рах. У нас 

ёсць сшы так, які так і на зы ва ец ца 

«Сшы так для пісь мен ніц тва». Там 

ёсць бе лыя вер шы, япон скія хо-

ку, школь ныя апо вес ці, гу ма рэс кі, 

анек до ты, уво гу ле, аб са лют на ўсе 

тыя жан ры, якія іс ну юць для пі шу-

чых лю дзей. Дзе ці пі шуць са мі. Вя-

до ма, ка ра ва, і мо жа атры мац ца не 

«та бу рэт ка», а «га мак». Але ча сам 

атрым лі ва юц ца прос та фан тас тыч-

на та ле на ві тыя тво ры. І яшчэ, мне 

зда ец ца, важ на, каб яны зра зу ме-

лі, што быць Талс тым — гэ та не 

страш на. Што «Вай на і мір» аб са-

лют на чы тэль ны твор, і яны са мі 

мо гуць на пі саць і вы ка заць неш та 

па доб нае. Вя лі кія пісь мен ні кі, пра 

якіх мы столь кі га доў ка за лі, уста-

юць по бач з дзець мі. І апош нія ра-

зу ме юць, што яны так са ма неш та 

мо гуць.

Ча му не ву чаць 
у шко ле?

Пісь мен ні кі Яў ге нія ПА СТЭР-

НАК і Анд рэй ЖВА ЛЕЎ СКІ, якія 

вя дуць лі та ра тур ны прак ты кум для 

пад лет каў «ЛІ сА»(бы ло ўжо тры 

вы пус кі), пе ра ка на лі ся, што са мая 

вя лі кая цяж касць для іх — за вяр-

шыць сваю пра цу. Усе пры хо дзяць 

з юнац кім за па лам і га то вы ве се ла 

ба віць час на за ня тках, але по тым 

са дзяц ца пі саць і вы свят ля ец ца, 

што ўсё зу сім не прос та. «А гэ та, 

аказ ва ец ца, так сум на і так доў-

га...» — скар дзяц ца яны.

— У шко ле мож на на пі саць са-

чы нен не на ка лен цы, заўт ра яго 

здаць і атры маць ад зна ку, мо жа, 

на ват доб рую, — раз ва жае Яў-

ге нія. — А ў нас да во лі вы со кая 

план ка, мы па тра бу ем на вы ха-

дзе апо вед з за вер ша ным сю жэ-

там і пры му ша ем пе ра раб ляць, 

ка лі ёсць праб ле мы з за вяз кай 

або куль мі на цы яй. Пі саць пад лет-

кі яшчэ га то выя, а вось пе ра піс-

ваць — ужо не.

— На ву чыць ства раць не маг чы-

ма, — ка жа Анд рэй. — Але мож на 

да па маг чы асво іць ней кія рэ чы, якія 

ўсё роў на спат рэ бяц ца. На прык-

лад, як да раб ляць сваю ра бо ту да 

кан ца. Гэ та рэд кае ўмен не, яко му ў 

шко ле не ву чаць. Можна на ву чыць 

струк ту ра ваць ін фар ма цыю, ра зу-

мець пры чын на-вы ні ко выя су вя зі, 

псі ха ло гію лю дзей, мож на пад ка-

заць, як вы бу доў ваць ці ка вы сю-

жэт, па каз ваць ха рак тар ге роя 

праз яго ўчын кі і сло вы. Як ко рат ка, 

дак лад на і са ка ві та вы кла даць свае 

дум кі, пі саць без шаб лон ных фраз 

і штам паў. Мы мо жам да па маг чы 

знай сці свой стыль.

Іван БА ЧУК, дзе вя ці клас нік 

ба раў лян скай ся рэд няй шко лы 

№ 2 — на кур сах Яў ге ніі і Анд рэя 

«ста ра жыл»:

— Пер шы раз я прый шоў у «ЛІ-

сУ», шчы ра пры зна ю ся, не па сва-

ёй во лі, бо да кан ца не ве рыў, што 

ўво гу ле зма гу пі саць (мае школь-

ныя са чы нен ні кры ты ка ва лі ся). За-

тым я пай шоў на дру гі курс, але 

са май пра дук тыў най для мя не ака-

за ла ся трэ цяя «ЛІ сА». Уся тэ о рыя 

лі та ра ту ры бы ла па да дзе на нам 

вель мі прос тай і зра зу ме лай мо-

вай. Я лі чу, што, не ма ю чы пэў най 

ба зы, пі саць не маг чы ма. Як ска заў 

ра сій скі рэ жы сёр, які зай ма ец ца 

ка рот ка мет раж ка мі, Мі кі та Ар дын-

скі, ВНУ за бяс пе чы ла яму доб рую 

ба зу, хоць, ка неш не, без та лен ту, 

без унут ра ных па мкнен няў стаць 

рэ жы сё рам нель га. Тое ж, я лі чу, 

да ты чыц ца і лі та ра тур най твор час-

ці. Аба вяз ко ва па він на быць ба за. 

А «ЛІ сА» па да ры ла мне і ба зу, і 

во пыт.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та Кастуся ДРО БА ВА.

Ву чыц ца пі саць ні ко лі не поз на. І не ра на
Што агуль на га па між твор час цю і «та бу рэт кай»?

Ган на ГО ЦІ НА, ву ча ні ца 9 кла са ста ліч най гім на зіі № 24: 
«Тое, што я спа сці га ла праз мност ва па мы лак, 

у «ЛІ сЕ» мне рас тлу ма чы лі да ступ най ча ла ве чай мо вай».

Дзе мож на асво іць лі та ра тур нае май стэр ства? Як ста но вяц ца 

пісь мен ні ка мі? Ці трэ ба для гэ та га аба вяз ко ва скон чыць 

ад па вед ны ін сты тут? Ча му мож на на ву чыц ца, а ча му нель га? 

А ці мо жа ства рыць штось ці вар тае ўва гі пад ле так, або па куль 

не вы рас цеш, пі саць не ма еш пра ва? Ёсць мер ка ван не, што 

іс нуе ўся го ча ты ры ты пы пісь мен ні каў: гра фа ма ны, дрэн ныя, 

доб рыя і ге ніі. Пер шую і чац вёр тую ка тэ го рыі ву чыць 

не маг чы ма. З доб ра га пісь мен ні ка ге нія так са ма не ство рыш, 

бо ім трэ ба на ра дзіц ца. А вось з дрэн на га пісь мен ні ка мож на 

па спра ба ваць вы ха ваць доб ра га.

«Я ў пісь мен ні кі пай ду, ня хай мя не на ву чаць» — ме на ві та 

так гу ча ла тэ ма круг ла га ста ла, які прай шоў у рам ках 

ня даў няй Мін скай між на род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу. 

Яго іні цы я та ра мі вы сту пі лі аў та ры шмат лі кіх кніг для дзя цей 

і пад лет каў Анд рэй ЖВА ЛЕЎ СКІ і Яў ге нія ПА СТЭР НАК, якія 

так са ма зай ма юц ца «аг ра нкай» бу ду чых та лен таў.

Іван БА ЧУК, дзе вя ці клас нік ба раў лян скай 
ся рэд няй шко лы № 2: 

«Я да кан ца не ве рыў, што ма гу пі саць...»


