
Пагаворым пра асобу работніка культуры.
Пра тое, што яна заўжды павінна знаходзіцца 
ў цэнтры ўвагі. I ўсе мерапрыемствы, якія ладзяцца 
сёння ў бібліятэках, клубах, музеях, дамах рамёстваў, 
павінны будавацца на спалучэнні "фактаў жыцця і 
фактаў мастацтва". Тэма, прама скажам, няпростая, 
праблемная. Так, няма культуры без асоб, якія кладуць 
жыццё на алтар народнага мастацтва. Але ці шмат у 
нас фестываляў, конкурсаў, устаноў, якія носяць імя 
выбітнага работніка культуры: музыканта, фалькла- 
рыста, кіраўніка аддзела? Адзінкі! Брэсцкая харэагра- 
фічная школа мастацтваў імя Вячаслава Пагодзіна, 
Веткаўскі музей стараабрадніцтва і народных трады- 
цый імя Фёдара Шклярава, ды ў Асіповічах раённы 
фальклорны фестываль наступнага года збіраюцца 
назваць імем колішняга начальніка аддзела культуры 
Васіля Налівайкі. Калі і ёсць дзе іншыя прыклады, 
я пра іх не ведаю.

Вакол кожнай такой асобы фар- 
міруецца культурнае асяроддзе. 
Кінаакцёр гуртуе вакол сябе 
гледача? Безумоўна, бо дбае пра 
папулярнасць, аўтарытэт і сам 
ладзіць творчыя сустрэчы, іні- 
цыіруе фестывалі, канцэрты і 
прэс-канферэнцыі! Таму работ- 
нік культуры, які сядзіць у сваім 
кабінеце, перакладае на стале 
старыя буклеты і чакае навед- 
вальніка, не мае будучыні. Ды 
ён і не работнік культуры, а ста- 
тыст. I не пра шчасце тут трэба 
казаць, а пра асабісты дыскам- 
форт. Пра камфортнасць для 
спажыўцоў культуры гаварыць у 
такім разе не выпадае.

Яўген РАГІН

Дадзены матэрыял мне да- 
памаглі падрыхтаваць загадчык 
кафедры менеджменту сацы- 
яльна-культурнай дзейнасці 
Беларускага дзяржаўнага ўні- 
версітэта культуры і мастацтваў 
Алена Макарава ды прафеса- 
ры згаданай кафедры Святлана 
Майсейчук і Мікалай Каралёў. 

А4енавіта яны сцвердзілі ці не 
^>ідзін голас, што работнікі ку
льтуры прыйшлі на свае паса- 
ды, каб змяніць жыццё людзей 
у вёсны, раённым цэнтры, аб- 
ласным горадзе. Таму і праца іх 
падобная на подзвіг. Масавік- 
зацейнік — гэта са сферы пасля- 
рэвалюныйнага абслугоўвання. 
Чалавек, які адраджае нацы- 
янальную традыцыю, захоўвае 
і мацуе народную спадчыну — 
са сферы сённяшняй культу
ры. Г'эта ён забяспечвае пранэс 
ф ункцы янальна-структурны х 
пераўтварэнняў у дзейнасці 
ўстаноў культуры, шукае шляхі 
да гіаляпшэння зместу і форм 
сацыякультурнай дзейнасні 
насельніцтва ў адпаведнасці 
з сучаснымі патрэбамі,

€дзейнічае вырашэнню розных 
цыяльных праблем сучаснага 

грамадства.
Казаў пра гэта, аде нагадаю 

яшчэ. У СДК вёскі Юрацішкі 
вісіць плакат, напісаны рукой 
клубнага кіраўніка: “ Наша пра
ца — наша шчасне” . Напэўна, 
працуюць у сферы культуры і 
людзі, якія думаюць інакш. У 
адваротным выпадку не было б 
патрэбы ў гэтым артыкуле.

ПРА АЎТАРЫТЭТ

Што можа работнік культу
ры? Пераканаць на асабістым 
прыкладзе і стварыць такое 
культурнае асяроддзе, што лю 
бы з нас адчуе творчую патрэбу 
пакінуць след на зямлі. Ці не ў 
гэтым шчасце чалавека і сэнс 
ягонага жыцця? Інакш кажучы, 
прафесія работніка культуры — 
шчаслівая. Аднак не. Штосьці 
канцы з канцамі не сыходзяцца. 
Глядзіце, як вы самі пазіцыяну- 
еце сябе: “Мы сціплыя” . I вам 
вераць. I чакаюць ад вас толькі 
забавак ды толькі строгага выка- 
нання заданняў, якія прыйшлі 
зверху, і руцінных справаздач з 
любой нагоды. На гэтай глебе, 
згадайце, колькі адмоўных кі- 
навобразаў работнікаў культу
ры ўзнікла! Адзін толькі дырэк- 
тар палаца культуры Агурцоў з 
разанаўскай “Карнавальнай 
ночы” чаго варты! Згадваюцца 
яшчэ зафармалізаваныя ў твор- 
чых памкненнях культмасавікі з

Яшчэ адзін нюанс карпара- 
тыўнасці. Алена Макарава лі- 
чыць, што важкі вынік сёння 
рэальны пры аб’яднанні ўсіх 
сіл культурнай сферы. I любое 
мерапрыемства бібліятэкары, 
клубныя ды музейныя работнікі 
павінны ладзіць разам. Менаві- 
та пры такім падыходзе да спра
вы да іх далучыцца астатняя 
інтэлігенцыя вёскі, райцэнтра: 
настаўнікі, урачы, служачыя. 
Імідж сферы пры гэтым толькі 
ўмацоўваецца.

ПРА РАСКРЫЦЦЁ АСОБЫ

Вернемся да таго, што асно- 
ва любой праграмы — еднасць

кручастым творчым шляху, як 
іх выпраўляла. А ўслед за культ- 
работнікамі героямі такіх акцый 
стануць і ўсе сацыяльныя парт
нёры: урачы, настаўнікі, інжы- 
неры, аграномы, прадпрымаль- 
нікі і гэтак далей. Шоу-бізнес 
аб’яднаны эканамічнымі склад- 
нікамі, а сацыяльна-культурная 
дзейнасць — культуралагічнай 
тэрыторыяй. I вельмі важным 
падаецца агульнае разумение, 
што мы “робім” культуру тут і 
цяпер, што бібліятэка пры гэтым 
не канфліктуе з домам культу
ры, а музей — з цэнтрам рамёс- 
тваў. Толькі ў такіх абставінах 
мы — разам. I на Дзень бібліятэк 
да калег абавязкова прыйдуць з

Не асабістая сціпласць, 
а прафесійнае лідарства!
Усвядомце: вы прыйшлі, каб змяніць жыццё

мастацкіх стужак “Мая рыбач
ка” і “3 жыцця тых, хто адпачы- 
вае”. Не знойдзеце станоўчых 
вобразаў сваіх калег і ў нашай 
літаратуры.

Дык што, работнік культуры 
аўтаматычна не трапляе ў лік ра- 
мантычных герояў? Катэгарыч- 
на не жадаю пагадзіцца. I гэта 
не філасофскія развагі, а вынікі 
навуковага аналізу той сітуацыі, 
якая склалася на сёння ў рэгі- 
янальнай культуры. Культарга- 
нізатар — архаізм. Сённяшнія 
работнікі сферы — аніматары, 
сацыяльныя педагогі, прамоў- 
тары, канцэртныя агенты, арт- 
менеджары... А любая ўстанова 
гэтай сферы забяспечвае асва- 
енне, захаванне, стварэнне і 
распаўсюджванне культурных 
каштоўнасцяў. I ў такім выпадку 
кожны з вас, сцвярджае Алена 
Макарава, — лідар культурных 
працэсаў. Прыйшоў ужо час 
назваць клубніка ды бібліятэ- 
кара суб’ектам гэтых працэсаў. 
Выбар паслуг цяпер — нейма- 
верны. Іх прапаноўваюць інтэр- 
нэт, канцэртныя агенцтвы, 
прыватныя структуры. I работ- 
нік культуры не можа не ўсве- 
дамляць маштабы сваей місіі.

ПРА КАРПАРАТЫУНАСЦЬ

Прыйшоў на працу малады 
спецыяліст. Тут усё зразумела: 
ён знаёміцца з сацыяльным па- 
шпартам дадзенай мясцовасці і 
пачынае напраноўваць аўтарытэт. 
Яму дапамагае старэйшы тава- 
рыш па працы. А як быць з тым, 
хто адпрацаваў усё жыццё, ска
жам, кіраўніком народнага тэатра 
і збіраецца на пенсію? Ён нарадзіў 
і паставіў на ногі сваё “дзіця”, пе- 
радаў справу маладому, заслужыў 
аўтарытэт у вяскоўцаў. I тут вельмі 
важна пры жыцці аддаць ветэрану 
належнае. Мы можам гэта зрабіць 
годна? Не заўжды. Доказ таму — 
пастаянныя лісты і тэлефанаванні 
ў рэдакцыю, змест якіх прыблізна 
адзін: адправілі на пенсію і нават 
“дзякуй” як след не сказалі. У та
гам выпадку карпаратыўныя су- 
вяз! губляюць трываласць і буяе 
крыўда.

Яшчэ адна памылка пры зно- 
сінах з ветэранамі вось якая. 
Алена Макарава пераканана, 
што мы выкарыстоўваем іх як 
сродак выхавання. А ветэран — 
не сродак, ён — мэта, рэальны 
герой, якому трэба аддаць на
лежнае.

фактаў жыцця і фактаў мастац
тва. Інакш кажучы, асоба мас
тацтва, культуры павінна быць 
у цэнтры мерапрыемства. Свят
лана Майсейчук тлумачыць, 
што самая прыдатная тут — асо
ба самога работніка культуры. А 
я зноў апелюю да рэдакцыйнай 
пошты. Пісьмы пра работнікаў 
культуры самі работнікі культу
ры пішуць па нейкіМ трафарэце 
(як прадстаўленне да ўзнагаро- 
ды), нецікава і не кранальна. 
Мы самі сябе не паважаем і кар- 
паратыўны дух еднасці — толькі 
прыгожае словазлучэнне?

Магчымую крытыку прымаю 
і ў свой адрас. Нарыс ці зама- 
лёўка пра музейшчыка, біблі- 
ятэкара, рамесніка, клубніка — 
рэдкія госці на нашых старон- 
ках. 3 той жа прычыны: пісаць 
іх, каб вобраз раскрыць ды не 
сфальшывіць, вельмі цяжка. 
Але мы, журналісты, пастара- 
емся, каб расповеды пра работ- 
нікаў культуры сталі на нашых 
старонках рэгулярнымі ды ёміс- 
тымі.

ПРА ПАКЛІКАНАСЦЬ

Мы прыйшлі да высновы, 
што работнік культуры — чала
век дзяржаўнай культурнай па- 
літыкі, яе суб’ект. Ягоны абавя- 
зак — прымаць меры, каб жыццё 
кожнага было напоўнена падзе- 
ямі і эмоцыямі, каб людзі не він- 
цікамі сябе адчувалі, а людзьмі 
зваліся.

Прэзентацыя асобы ў 
культурным асяроддзі — пра- 
ект доўгатэрміновы і ў плане 
піяру работнікаў культуры вель- 
мі эфектыўны. Нагадаю, не для 
“выпячвання”, а дзеля канста- 
тацыі прафесійнага гонару. I ге
роям! такіх творчых сустрэч, як 
мне падаецца, павінны стаць не 
лепшыя з лепшых культработ- 
нікі, а ўсе яны без выключэння. 
Уяўляеце вечарыну, на якой, да 
прыкладу, пра кіраўніка вака- 
льнага ансамбля расказваюць 
не толькі калегі, але і суседзі, 
сябры, сваякі і родзічы? I пасту- 
пова становіцца зразумела, як і 
для чаго асоба гэтая гірыйшла 
ў прафесію, што паспела зра- 
біць, якія памылкі мела на па-

віншаваннямі клубнікі і музей- 
шчыкі. I — наадварот.

ПРА ЗААРГАНІЗАВАНАСЦЬ

арганіза- 
можа не 
пабочны 
высілкаў 
скажам, 
дамовы.

Так, бязмежная 
цыйная практыка не 
стамляць. А чалавек 
не ўсведамляе, колькі 
вымагае арганізацыя, 
канцэрта. Узгадненні, 
кантакты... Гэтае нябачнае для 
многіх закуліссе таксама павінна 
стаць “празрыстым”. Каб не ка
зал! ў чыноўніцкіх кабінетах: “А 
нічога не робяць гэтыя работні- 
кі культуры!” I яшчэ адна рэка- 
мендацыя ад Алены Макаравай: 
нават у канцэртным канферансе 
павінен гучаць не афіцыёз, а са- 
мае сяброўскае стаўленне да зем
ляков што выконваюць нумары, 
ды яшчэ з поўным раскрыццём іх 
талентаў і станоўчых рыс харакга- 
ру. А мы ўсё спрабуем капіраваць 
нейкія афіцыйныя, безадрасныя 
выступленні, дзе музыка — фанаг- 
рамная, а замест эмоцый — пафас.

Мікалай Каралёў увогуле 
імкнецца паламаць стэрэатыпы. 
Маўляў, работнік культуры — ме- 
неджар, ён не павінен выхоўваць, 
ён павінен стварыць умовы для 
самаразвіцця чалавека, прыцяг- 
ваючы да справы носьбітаў куль
туры і даводзячы, што ўсе гэтыя 
дзеянні скіраваны на карысць 
соцыума, на стварэнне культур
най палітыкі ў дадзеным рэгіёне. 
I тут кожная структура рэгіёна, 
нават далёкая ад культуры, павін- 
на працаваць менавіта на гэтую 
палітыку. А работнік культуры — 
галоўны каардынатар, ініцыятар і 
завадатар. Таму гаворка менавіта 
пра сферу культуры, а не пра яе 
інфраструктуру.

ЗАМЕСТ ЗАКАНЧЭННЯ

Аўтар гэтых радкоў, вялікі ідэ- 
аліст, вельмі хацеў бы, каб дадзе
ны артыкул вы, шаноўныя работ- 
нікі культуры і падпісчыкі “К ”, 
перадалі для азнаямлення кіраў- 
ніцтву вашага раёна ці вобласці. 
Мо што-небудзь і скранецца з 
месца. Мо паболее заахвочванняў 
і павагі. Мо паменее інфарктаў і 
гіпертанічных крызаў.

У культуры разбіраюцца ці не 
ўсе, але развіваюнь яе толькі па- 
кліканыя.
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