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Расціслаў Бузу к

Абнаўленне
патрабуе

творчасці

Сёлетняя, 71-я гадавіна Вялікай Кастрычніцкай са- 
цыялістычнай рэвалюцы і адзначана ўмацаваннем  
курсу партыі і народа на перабудову. 3  наибольшей 
пераканальнасцю  гэта выявілася ў рабоце  X IX  Усеса- 
юзнай канферэнцыі К П С С  і ў прынятых ёю  рэзалю - 
цыях.

Актывізаваліся ўсе сф еры культурнага жыцця. 
Кож ны дзень прыносіць новыя і новыя сведчанні та- 
го, што праблемы літаратуры і мастацтва, культуры 
ў цэлым далёка выходзяць за меж ы ўласна эстэтыч- 
най праблематыкі ў трады цы йны м  яе разуменні, усё 
больш  становяцца як бы індыкатарам, а то і мадэл-

лю  агромністых духоўных працэсаў, што адбы ваю ц- 
ца ў грамадстве, у грамадскай свядомасці ў прыват- 
насці.

I гэта не дзіўна. Свет культуры —  адзін з самых 
чуйных і эмацыянальных у грамадскім  жыцці. Тут па- 
вышаная ўраж лівасць і спагадлівасць, абвостранае 
маральнае пачуццё «спрацоўваю ць» тым  хутчэй і 
мацней, чым больш  доўгачаканыя і надзённыя пера- 
мены ў грамадстве, чым больш  энергічна і рашуча 
вы яўляюць яны наспелыя агульнанародныя інтарэсы.

Культурная палітыка X X V II  з 'е зд а  К П С С  узнаўляе 
і паслядоўна на ўсіх напрамках прадаўж ае ленінскі 
падыход да культуры як спецыф ічнай ф орм ы  духоў- 
най вытворчасці і разам  з тым  як састаўной часткі 
агульнапартыйнай, агульнанароднай справы сацыя- 
лістычнага пераўтварэння грамадства і чалавека.

Новы я ідэі партыі адухаўляю ць ж ы ццё  грамадст
ва, ясней вызначаю ць шлях і мэту руху, вяртаю ць 
жывы сэнс ленінскай тэарэтычнай спадчыны і прак- 
тычнага вопыту краіны пры У. I. Леніне, маральных 
асноў сацыялізму, яго зы ходных дэмакратычных 
прынцыпаў.

Пасля красавіцкага (1985 г.) Пленума ЦК  К П С С  усё 
часцей і часцей ставіцца пытанне пра неабходнасць 
вяртання да ленінскага разумення характеру закана- 
мернасцей развіцця ўсіх сф ер сацыялістычнай сістэ- 
мы, У. I. Ленін, які не цярпеў у рабоце  схаластыкі, 
абстрактнасці, акадэмічнай сухасці, папярэдж ваў ка- 
муністаў наконт суб 'екты візм у, валюнтары зму, наіў- 
най веры ў тое, ш то ўсе праблемы  сацыялістычна- 
га будаўніцтва м огуць быць выраш аны «камуністыч- 
ным дэкрэтаваннем». Гэта, вядома, у значнай меры  
адносіцца і да дзеяння аб 'ектыўных законаў развіц- 
ця духоўнай сферы, творчасці, дзе, як падкрэсліваў 
У. I. Ленін, ні ў якім разе недапушчальна «са сваіх 
эстэтычных сімпатый і антыпатый» рабіць «кіроўныя 
ідэі».

У ж о  ў рабоце  У. I. Леніна «Партыйная арганізацыя 
і партыйная літаратура» (1905 г.) уперш ы ню  ў гісто- 
рыі сусветнай эстэтычнай думкі сф армулявана і ўсе- 
бакова абгрунтавана палажэнне пра партыйнасць ма- 
стацкай творчасці. У  гэтай і іншых ленінскіх работах 
раскрыты  творчыя прынцыпы пралетарскага, сацыя- 
лістычнага мастацтва, а таксама —  аб 'екты ўны я за- 
канамернасці функцыянавання мастацкай сістэмы са- 
цыялізму. Вось некаторыя з іх:

«літаратурная справа», мастацтва павінны стаць 
састаўной часткай арганізаванай, планамернай, аб '- 
яднанай партыйнай работы;

«літаратурная справа», мастацтва не м огуць быць 
сродкам і нажывы асоб або нейкай групы і ўвогуле 
індывідуальным клопатам, незалеж ным ад агульнай 
пралетарскай справы;

«літаратурная справа», мастацтва павінны быць 
вызваленымі ад анархічнага індывідуалізму;

«літаратурная справа», мастацтва менш за ўсё пад- 
даю цца механічнаму раўнаванню, нівеліраванню, 
дыктату большасці над менш асцю;

у літаратуры, мастацтве безум оўна неабходна 
забеспячэнне больш ай прасторы  асабістай ініцыяты- 
ве, індывідуальным схільнасцям, прасторы  дум цы  і 
фантазіі, ф орм е  і зместу;

у «літаратурнай справе», мастацтве нельга прапа- 
ведваць якую -небудзь аднолькавую  схему або вы- 
рашэнне задач некалькімі пастановамі; «аб схема- 
ты зм е ў гэтай галіне менш  за ўсё м ож а ісці гавор- 
ка»;
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пралбтарскае, сацыялістычнае мастацтва ствара- 
ецца на аснове развіцця лепшых узораў, традыцый, 
вынікаў існай культуры, перапрацоўкі ўсяго, ш то бы 
ло каштоўнага ў больш  чым двухтысячагадовым  раз- 
віцці чалавечай думкі і культуры.

Аднак  трэба прызнаць, што на працягу дзесяці- 
годдзяў многія з гэтых прынцыпаў, заканамернасцей 
парушаліся адміністраваннем, некампетэнтным умя- 
шаннем, нівеліроўкай, навязваннем уласных эстэтыч- 
ных густаў, менавіта сімпатый і антыпатый, з якіх ра- 
біліся «кіроўныя ўказанні». Гаворыцца пра дзеянні 
заўзятых адміністратараў, чыноўнікаў ад культуры і, 
не менш, пра негатыўныя тэндэнцыі, што бытавалі ў 
канцы 70-ых —  пачатку 80-ых гадоў у сам ім  творчым  
асяроддзі. Невыпадкова на X X V II з 'е зд зе  К П С С  
дзеячам  культуры і мастацтва адрасавалася крыты- 
ка з прычыны кан 'ю нктурш чыны  і дзяляцтва, адмі- 
ністравання, чынашанавання і абслугоўвання аўтар- 
скіх самалюбстваў і амбіцый.

На лютаўскім  (1988 г.) Пленуме Ц К  К П С С  
М. С. Гарбачоў падкрэсліваў, што «адзін з галоўных 
урокаў, якія мы павінны атрымаць з мінулага, кры- 
ецца ў наступным: калі ўж о мы рашуча адмаўляем - 
ся ад камандна-адм іністрацыйных метадаў у экано- 
міцы, то падобныя метады ў духоўны м  прагрэсе 
грамадства тым  больш  непрымальныя. Дэм акра- 
тызм, давер да людзей, цярпімасць да нязвыклага, 
да пошукаў, кампетэнтнасць, добразы члівасць заах- 
вочванне ініцыятывы і наватарства, падтрымка та- 
лентаў —  вось ключавыя прынцыпы партыйнай рабо
ты ў пытаннях культуры, у духоўнай сф еры перабу- 
довы».

Партыя цвёрда ўзяла курс на клапатлівае, кампе- 
тэнтнае і дальнабачнае стаўленне да працэсаў у ду- 
хоўнай сферы нашага грамадства, якія садзейніча- 
юць яе ачышчэнню  і ўзбагачэнню, узвы ш энню  мара- 
лі і росту стваральнага патэнцыялу. У  ходзе  перабу- 
довы складаюцца ўсё больш  спрыяльныя ўмовы  для 
культуры, інтэлектуальнага і маральнага ўдаскана- 
лення людзей, выяўлення талентаў, выхавання гра- 
мадзянскіх якасцей асобы.

Аднак  было б няправільна меркаваць, што вірус 
застою, грамадзянскай пасіўнасці, этычнай непера- 
борлівасці, заспакоенасці, а таксама бю ракра- 
тычныя навыкі, амбіцы і самі па сабе адыдуць ў ня- 
быт і адыдуць нехваравіта, без намаганняў, без ба- 
рацьбы. Сёння створаны рэальныя перадумовы  для 
таго, каб выкараніць гэтыя недахопы з нашай прак- 
тыкі. Але  дзеля сапраўднай перамогі належыць яшчэ 
шмат што перайначыць. I асабліва ў свядомасці, псі- 
халогіі людзей. Адзін  толькі характэрны прыклад.

Як вядома, X X V II з 'е зд  К П С С  асудзіў «рэшткавы 
прынцып» у падыходзе да культуры. На практыцы ж, 
ды і ў мысленні некаторых работнікаў ён нярэдка 
яшчэ заяўляе пра сябе. Да сённяшняга многія тава- 
рышы, у тым ліку партыйныя работнікі, пад крыты- 
кай рэшткавага пады ходу разум ею ць у лепш ы м вы- 
падку пераадоленне няўвагі да матэрыяльна-тэхніч- 
най базы, кадраў культуры, клопату пра іх сацыяль- 
ныя і бытавыя патрэбы. Часткова гэта правільна. Але  
тым, ш то пабудуем  клубы, павысім зарплату, дадзім  
жыллё культасветработнікам, праблема не вычэрп- 
ваецца.

Рэшткавы прынцып небяспечы не толькі абыяка- 
васцю  да матэрыяльнай базы культуры. Яшчэ больш  
ён небяспечны ўпэўненасцю, перакананнем, што

культура, мастацтва —  гэта так званае «культурнее 
абслугоўванне», тое, што заклікана зрабіць нас 
больш  высакароднымі, прынесці задавальненне, ад - 
цягнуць ад ж ы ццёвых праблем, як лёгкі канцэрт, 
пацяшальны ф ільм або спектакль, як нейкае зай- 
мальнае відовішча —  і не больш  таго.

М іж  тым перабудова ў культуры, мастацтве, як 
вельмі выразна бы ло сказана на X X V I I  з 'е зд зе  
КП СС , датычыць перш -наперш  не вольнага часу, а 
таго, што з 'яўляецца дзейсным сродкам  актывізацы і 
чалавека, абуджэння яго грамадскай свядомасці.

Сёння, калі мы м аем  практычна суцэльную  адука- 
ванасць, м агутную  матэрыяльна-тэхнічную  базу 
культуры, створаную  за гады Савецкай улады, калі 
скарбніца культурных здабы ткаў чалавецтва ўзба - 
гачаецца творам і ш матнацыянальнага савецкага м а 
стацтва,—  гэта становіцца рэальным і зусім  дася- 
гальным.

На самай справе: цяпер усімі відамі навучання ў 
рэспубліцы  ахоплена каля 3 мільёнаў чалавек. К кан- 
цу 1987 года 5,7 м ільёна чалавек мелі выш эйш ую  і 
сярэдню ю  (поўную  і няпоўную ) адукацыю , сярод на- 
сельніцтва, занятага ў народней гаспадарцы, гэты 
паказчык склаў 86 працэнтаў. У  1987 год зе  выдадзе- 
на больш  як 57 м ільёнаў экземпляраў кніг і брашур. 
Культурна-асветную  работу ў гарадах і вёсках вя- 
дуць 6494 масавыя бібліятэкі, 6289 клубных устаноў, 
7036 кінаўстановак, 76 музеяў, 19 прафесійных тэат- 
раў, 4 філармоніі. У  музеях за м інулы год  пабывалі 
каля 5 м ільёнаў чалавек, у тэатрах і на ф іларманіч- 
ных канцэртах —  амаль 9 мільёнаў, кінасеансы наве
дал! больш  як 121 мільён. Летась за кош т усіх кры - 
ніц фінансавання адкрыты  клубы  і д ам ы  культуры 
на 18,9 тысячы месцаў.

Значна актывізавалася ж ы ццядзейнасць творчых 
саюзаў, іх роля ў грамадстве. З 'е зд ы  саю заў  кінема- 
таграфістаў, тэатральных дзеячаў, пісьменнікаў, іх 
наступныя сакратарыяты і пленумы прапанавалі 
ш м ат ідэй, што датычаць якасных зм ен  у змесце і 
скіраванасці работы  гэтых і іншых аб 'яднанняў твор- 
цаў-прафесіяналаў.

Створаны  новыя грамадскія арганізацы і —  Бела
р ус и  ф онд культуры, Беларускае м узы чнае  тавары- 
ства, арган ізую цца аматарскія аб 'яднанні, тэатры- 
студыі, праводзіцца эксперымент па ўдасканаленню  
кіравання і эфектыўнасці дзейнасці тэатра, распра- 
цавана і ўкараняецца ў практыку новая мадэль кіна- 
вытворчасці, аж ыццёўлена рэспубліканская выстаў- 
ка твораў маладых мастакоў з прынцыпова новай 
сістэмай адбору  экспанатаў і новай экспазіцыяй, на- 
ладжаны шэраг буйных маладзёжных фестываляў і 
г. д.

Аднак, нягледзячы на пазітыўныя тэндэнцыі, ста- 
новішча спраў з культурай у тых ці інш ых абласцях 
рэспублікі пакуль не мож а задаволіць патрабаванні 
грамадскасці. У  больш  як 615 вёсках з  колькасцю  
ж ы хароў за 300 чалавек няма клубаў, амаль у 3 ты 
сячах наяўных клубных устаноў —  пакояў для гурт- 
коў. 40 раённых цэнтраў не м аю ць тыпавых дам оў  
культуры, а 24 —  стацыянарных кінатэатраў. Паводле 
статыстычных звестак пры росце  граш овы х даходаў 
с е м ’яў рабочых і калгаснікаў у 1,6— 2 разы  расходы 
на наведанне кіно, тэатра, канцэртаў і інш. у іх ся- 
мейным бю дж эце  скараціліся: у рабочы х і служачых 
з 1 да 0,7 працэнта, у калгаснікаў —  з 0,5 да 0,3 пра- 
цэнта.

Зразумела, тут вінаваты многія, у ты м  ліку і сам і
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дзеячы літаратуры і мастацтва, якія нярэдка м нож ы- 
лі маламастацкія, рамесніцкія падробкі пад нешта 
сур 'ёзнае. Выхоўваючы на такіх «творах» густы чыта- 
чоў, гледачоў, слухачоў, яны прывучылі ставіцца да 
мастацтва самае лепшае як да ўпрыгож ання вольна- 
га часу, а не адлюстравання, асэнсавання глыбінных 
думак і пачуццяў народа, гэта значыць, і сваіх улас- 
ных. Яны адвучвалі ш укаць і знаходзіць у мастацкіх 
тварэннях ідэйны, духоўны  гарт. I тое і другое  пярэ- 
чыць пафасу перабудовы.

Сёння ж  у асяроддзі творчай інтэлігенцыі перабу- 
дова займела шматлікіх прыхільнікаў. Яны вераць у 
яе, з адкрыты м  сэрцам  падтры мліваю ць яе. Іх вера 
і падтрымка яскрава адрозн іваю цца ад папярэдніх 
дакляраваных не раз і веры, і падтрымкі палкасцю, 
перакананасцю, смеласцю  і канструктыўнасцю  мыс- 
лення, а таксама захадаў па яго рэалізацыі. Пра гэта 
сведчыць, дарэчы, барацьба ў творчых саю зах з не- 
гатыўнымі з'явам і. Прэтэнзіі дагматызму, антыдэма- 
кратычныя метады  і звычкі трапілі пад агонь бязлі- 
таснай, доказнай крытыкі. Карацей кажучы, забяспе- 
чаны перадумовы  для адрадж эння паўнакроўнага 
ж ыцця ідэй, для плённай працы  на ніве творчасці.

I ўсё ж  перамены даю цца нялёгка. М ногія  пазітыў- 
ныя працэсы, толькі азначыўшыся, запаволіліся, 
амаль да знаёмага ўж о таптання на месцы. Курс на 
ліквідацыю  дыспрапорцый у культуры, на галоснасць 
пры абмеркаванні грамадскай ат'масферы ў творчых 
саюзах, ф орм  работы  ў іх, на паслядоўную  дэма- 
краты зацы ю  мастацкага ж ы ц ц я —  курс на перабудо- 
ву не набыў яшчэ належнага дынам ізму. Нярэдка ён 
сустракае супраціўленне як у кіраўнічым эталоне, 
так і ў кампаніі творцаў, схільных да настрояў утры - 
манства, тых, хто зусім  задавальняўся дырэктыўна- 
сцю  і апекай, хто прывык ж ы ць і працаваць ва ўм о - 
вах ураўнілаўкі.

Ары ентацы я на павышэнне ініцыятывы і самастой- 
насці творчых саю заў ш мат якімі мастакамі яшчэ не 
ўспрымаецца ў галоўным  —  як ф актар павышэння 
іх асабістай грамадзянскай і прафесійнай актыўнасці 
і адказнасці. Ш чы рая падтры мка праграмных задач, 
пастаўленых X X V II  з 'е зд ам  КПСС, наступнымі пле
нумам] ЦК, X IX  Усесаюзнай партыйнай канферэн- 
цыяй, не атрымалі пакуль адэкватнага выражэння ў 
мастацкай творчасці. Пытанні майстэрства, зм ястоў- 
насці мастацтва, асваення ім новых тэм, ягонай ролі 
ў зменах, ш то датычаць свядомасці і псіхалогіі лю - 
дзей, часцяком застаю цца ў цяні. У  дзейнасці твор 
чых саю заў на перш ы план выходзяць раз-пораз ар- 
ганізацыйныя аспекты, усялякія цэхавыя інтарэсы.

Як бачым, перабудова творчага ж ы цця не свабод- 
ная ад супярэчнасцей. С ім птом ам  недастатковай су- 
вяз! мастацкай творчасці з жыццём, з працэсамі аб- 
наўлення ў краіне з 'яўляецца невысокі ў цэлым уз- 
ровень пісьменніцкай публіцыстыкі. Прызнаем: гэта 
тлумачыцца ў  значнай меры  і тым, ш то нам не ўда- 
лося стварыць атмасф еру грамадскай падтрымкі 
аўтараў, якія выступаю ць з пазіцый пераасэнсаван- 
ня ж ы ццёвы х праблем  і творчай дзейнасці.

Трывожыць, напрыклад, адсутнасць у драм атур- 
гаў, за рэдкім  выключэннем, глыбокага зацікаўлення 
патрэбамі, клопатамі, марам і і спадзяваннямі нашых 
сучаснікаў. А  гэта, у  сваю  чаргу, зм уш ае тэатры раз- 
важаць пра сучаснасць пераважна на старым  драма- 
тургічным матэрыяле. Д ы  і ў саміх тэатрах слаба па
куль вы кары стоўваю цца магчымасці, ш то адкрыва- 
ю цца ў ходзе  тэатральнага эксперыменту, для іні-

цыятыўных пачынанняў, для ўзбагачэння рэпертуару, 
для згуртавання калектыву на глебе перспектыўных 
мастакоўскіх замыслаў. Насцярож анасць некаторых 
тэатральных дзеячаў у адносінах да эксперыменту, 
апрача таго, падм ацоўваецца чакальнай пазіцыяй 
планавых, фінансавых, гандлёвых арганізацый. I за- 
мінае тут не толькі аблудны  рэшткавы прынцып. 
С ур 'ё знай  пераш кодай для адраджэння сапраўды  
творчага ж ы цця было і застаецца мноства састарэ- 
лых, аджылых і часам узаемавыклю чальных інструк- 
цый, нарматыўных актаў, якімі к ірую цца тэатры ча
ста не на карысць сабе.

На пленумах, партыйных сходах творчых саю заў 
м ож на пачуць, што ёсць нямала дзеячаў культуры, 
якія займ аю цца самарэкламай, пастаянна выстаўля- 
ю ць публічна свае правы, у тым ліку правы на пер- 
ш ачарговае задавальненне дабротам і, узвы ш аю ць 
асабістыя інтарэсы над грамадскім і і г. д. Так, ва 
ўмовах галоснасці ўзн ікаю ць не толькі плённыя іні- 
дыятывы і слушныя пачынанні. Д зе-н ідзе  ўзн ім аю цца 
на паверхню  і назапашаныя за м інулыя гады абм е- 
жаванасці, хцівасць, спажывецтва, эгаізм, індывідуа- 
лізм. Гэта таксама па-свойму заканамерна.

М аральная і сацыяльная непераборлівасць, бес- 
прэцэдэнтная «гнуткасць», якая пашырылася ў га
ды застою  і яшчэ не мінулася, шмат у чым абум оў- 
лены непаслядоўнасцю  выкарыстання крытэрыяў м а
стацкай і сацыялістычнай ідэйнасці. Рабілася гэта 
дзеля паказнога дабрабы ту і ф іктыўнага адзінства, 
якія доўга выдаваліся за дасягненні. Але  ж  У. I. Л е
н т  вучыў іншаму: «Перш ы  абавязак тых, хто хоча 
ш укаць «ш ляхоў да чалавечага шчасця»,—  не м аро- 
чыць саміх сябе, мець смеласць прызнаць шчыра 
тое, ш то ёсць». Такім чынам, у кожнай справе, у 
дыскусіях, у ацэнцы з 'я ў  мастацтва, у высвятленні 
ісціны неабходна зы ходзіць з таго, ш то ёсць, даваць 
палітычнае і маральнае вызначэнне дакладна, без 
ілюзій, без замоўчвання фактаў і, вядома, дара- 
ж ы ць талентам, паважаць яго пошукі і здзяйсненні.

Сёння перад творчым і саюзам і, іх партыйнымі ар- 
ганізацыям і ставіцца задача актыўней дапамагаць 
светапогляднаму сталенню  і росту прафесійнай год- 
насці ва ўсіх слаях мастацкай інтэлігенцыі, цвёрда 
процістаяць, процідзейнічаць дробязнам у  сам алю ба- 
ванню, нездаровам у саперніцтву. I поруч з тым  —  
сцвярдж аць нормы  сапраўднага дэмакратызму, 
спрыяць натуральнаму спаборніцтву талентаў, сты- 
муляваць абмеркаванне буйных творчых і жыццёвых 
праблем.

Далейш ае павышэнне сацыяльнай ролі мастацтва 
вымагае новай якасці яго сувязі з запатрабаванням і 
ш ырокіх мае. Аднак  у дзейнасці творчых саю заў гэ- 
тую  выснову ўлічваю ць і ўсведам ляю ць не заўсёды. 
Найбольш  відавочна такое становішча раскрываец- 
ца ў музычны х арыентацыях і прыхільнасцях мола- 
дзі. Цяжка, напрыклад, пераацаніць удзел кампазі- 
тараў, выканаўцаў, м узы казнаўцаў у эстэтычным вы- 
хаванні юнай змены. М енавіта ў школьныя гады па- 
вінны закладвацца трывалыя асновы для развіцця 
гарманічных патрэб асобы. А ле  ці м ож ам  мы ска- 
заць, што наша м узычнае мастацтва па-сапраўднаму 
ўзбагачае духоўны  свет маладога, ды і не толькі ма- 
ладога чалавека разнастайнасцю  сваіх відаў, жан- 
раў, ф орм, індывідуальнасцей?

Вядом а ж, не. Х іба мала яшчэ яўна слабых твораў, 
якія пасля закупкі М ін істэрствам  культуры Б С С Р  вы- 
конваю цца адзін-два разы  альбо ўвогуле пакрыва-
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ю цца пылам на паліцах? А  ў той жа час праблемы 
выхавання музычных густаў моладзі набываю ць усё 
больш ую  вастрыню. Дастаткова зазначыць, што ў 
спісе самых папулярных кампазітараў года, якія ка- 
рыстаю цца асаблівай сімпатыяй маладых слухачоў, 
няма ніводнага члена С аю за  кампазітараў рэспублі- 
кі. С аю з  стаіць убаку ад аўтарскіх песень, ад сучас- 
най маладзёжнай музыкі, ад аматарскіх аб 'яднанняў. 
Значыць, наспела неабходнасць раш учага выпраў- 
лення цяперашняга становішча — становішча спакою  
і цярплівасці, самаўпэўненасці і кансерватызму. Вар
та задум ацца пра слушнасць, пра надзённасць дэ- 
макратызацы і музычнага мастацтва. Гаворка ідзе 
не пра тое, каб патураць непатрабавальным густам. 
Але ведаць распаўсюдж анне такіх густаў, асабліва 
падатлівых капрызам  моды, неабходна, каб дама-, 
гацца іх ўзвышэння.

М інула два гады пасля чарговага з 'е зда  С аю за  ма- 
стакоў Беларусі. I мож на засведчыць: у  рабоце  саю 
за адчуваю цца зрухі да лепшага. 3  апошніх справа- 
здач праўлення вынікае, што самыя важныя пытан- 
ні, якія хвалю ю ць усіх мастакоў,—  пытанні творчыя.
I сакратарыят саюза, і кіраўніцтва творчых секцый, 
паступова вызваляючыся ад унутранай зарэдагава- 
насці, рэгламентацыі, дагматычнага разумения мэтаў 
і задач творчасці, звяртаю ць на гэтыя пытанні піль- 
ную  увагу. Хацелася б, каб такое імкненне дзейсна 
падмацоўвалася ў самой масе мастакоў. Пара ім ад 
разм оў  ды выступленняў пра павышэнне эстэтычна- 
га ў зро ўн ю  твораў пераходзіць да практыкі і паказ- 
ваць прыклад, як дасягнуць жаданага ўзроўню .

А  зраб іць яшчэ трэба шмат чаго. Рупіць уж о 
акрэсліць вартыя, эф ектыўныя крытэрыі ацэнкі ма- 
стацкага твора. М этазгодна расш ырыць м іж рэспуб- 
ліканскі выставачны абмен, камплектаванне музеяў 
творам і з усіх абласцей нашай рэспублікі. На парад
ку дня —  наданне большай самастойнасці абласным 
арганізацыям  С аю за  мастакоў, стварэнне ў М інску 
абласнога і гарадскога аддзяленняў. Найперш ых кло- 
патаў і намаганняў заслугоўвае работа з молад- 
д зю  —  будучыняй беларускага мастацтва.

Вельмі важна прааналізаваць, што дзеецца ў вы- 
ставачных залах. Выставак прыкметна пабольшала. 
У  паўтара раза павялічылася колькасць перасоўных 
экспазіцый, якія былі паказаны больш  як у 110 гара- 
дах і раённых цэнтрах рэспублікі. Удвая больш  вы
ставак беларускага мастацтва накіроўваецца цяпер 
за мяжу. Усяго за пяць гадоў іх адбылося больш  як 
500.

I ўсё ж  многае тут выклікае заклапочанасць, а то 
і трывогу. Нягледзячы на поспех тых ці іншых вы
ставак, грамадская цікавасць да іх у цэлым падае. 
Таму ёсць сэнс выразна ды ф ерэнцыраваць выстаўкі 
не толькі па відах і жанрах, але і па глядацкіх аўды- 
торыях, якім яны адрасаваны. С аю зу  мастакоў 
БССР, М іністэрству культуры БССР  неабходна выка- 
рыстаць усе сілы і сродкі для хутчэйшай рэалізацыі 
праграмы адкрыцця выставачных залаў і карцінных 
галерэй.

За апошнія гады значна актывізавалася дзейнасць 
С аю за  кінематаграф істаў БССР. Перш  за ўсё гэта да- 
тычыць секцыі дакументальнага кіно. Бо менавіта 
кінадакументалісты аказаліся на пярэднім  краі ба- 
рацьбы  за перабудову. Ш м ат увагі надаецца пош у- 
кам новай мадэлі кінавытворчасці, што грунтуецца 
на пераходзе ад адміністрацыйных метадаў кіраван- 
ня да эканамічных. У  цяпераш ню ю  кінавытворчасць

укараняю цца прынцыпы гаспадарчага разліку, якія 
ў далейш ым дазволяць перайсці на самаакуп- 
насць і самафінансаванне. Сёння С аю з кінематагра- 
фістаў Беларусі непасрэдна ўдзельнічае з уласнымі 
распрацоўкам і ў вырашэнні асноўных праблем  кіра- 
вання, звязаных з кінавытворчасцю, а таксама пад- 
борам  і расстаноўкай кіраўнікоў сярод творчых кад- 
раў галіны.

Зразумела, ш укаю чы  новыя ф орм ы  работы ў 
творчых саюзах, у сф еры культуры  наогул, як і лю 
бым  эксперыменце, складана пазбегнуць памылак, 
магчымых празмернасцей ці нават скажэнняў. Але  
У. I. Ленін бы ццам  прадбачыў сённяш ню ю  сітуацыю, 
калі ў грозныя паслярэвалюцыйныя гады пісаў: «Ім - 
кненне ствараць культуру, распаўсю дж ваць яе ў 
нас незвычайна моцнае. Трэба прызнаць, што пры 
гэтым у нас роб іцца шмат эксперыментаў, поруч з 
сур 'ёзны м  у нас ш мат дзяцінага, няспелага, што ады- 
мае сілы і сродкі. Аднак, відаць, творчае ж ы ццё вы- 
магае трат у грамадстве, як і ў  прыродзе».

Часы рэвалюцыйных пераўтварэнняў непазбежна 
выяўляюць рэальны стан грамадства, ступень яго га- 
тоўнасці і падрыхтаванасці да перамен, узровень са- 
цыяльнай і гістарычнай самасвядомасці. У  такія ча
сы надзвычай узрастае роля мастака, які абвостра- 
на спасцігае праўду ж ы цця і чалавека, мастака, які 
пранікнёна паказвае не толькі бясспрэчныя дасяг- 
ненні, але і розныя пралікі, хібы.

У  рэзалю цы і X IX  Усесаюзнай канф ерэнцыі К П С С  
« А б  ходзе рэалізацыі рашэнняў X X V II з 'е зд а  К П С С  
і задачах па паглыбленню  перабудовы » сказана 
пра вы сокую  адказнасць дзеячаў л ітаратуры  і м а
стацтва перад народам. Сёння да іх вытворчасці 
асаблівыя патрабаванні. А д  яе чакаюць глыбока рэа- 
лістычнага, да канца праўдзівага, па-ленінску пар- 
тыйнага адлюстравання канкрэтных праблем  і супя- 
рэчнасцей грамадскага развіцця, трапяткога рытму 
сучаснасці ў  ж ыцці краіны і запатрабаванняў савец- 
кага чалавека. Толькі здаровая атмасфера, калі па- 
нуе дух творчага спаборніцтва, калі тон  задаю ць 
дастойныя крытэры і вартасцей мастацкіх твораў, 
калі ўзм ацняецца патрабавальнасць мастака да са- 
м ога сябе і гартуецца яго грам адзянская пазіцыя, 
забяспечыць паспяховы рух да эпахальных па сваёй 
сутнасці мэтаў.

На гэта сёння павінна быць нацэлена работа пар- 
тыйных камітэтаў, творчых саю заў і іх партыйных ар - 
ганізацый. Час выраш аць задачы перабудовы  ў твор
чых саюзах так, каб максімальна стымуляваць іні- 
цыятыву дзеячаў літаратуры і мастацтва, пераадо- 
лець у многіх з іх пасіўнасць, грам адзянскую  ш э- 
расць, апатыю, несамастойнасць мыслення —  гэтыя 
прамыя выдаткі бю ракраты чнага стылю  кіраўніцтва. 
Галоўны вынік работы  творчых саюзаў, як падкрэс- 
лівалася на X X V II з 'е зд зе  КПСС, «вым яраецца не рэ- 
залю цыям і і пасяджэннямі, а таленавітымі, арыгі- 
нальнымі, патрэбнымі грамадству кнігамі, фільмамі, 
спектаклямі, карцінамі і музычным і творамі».

Узбагачаць духоўны  свет савецкага чалавека маг- 
чыма толькі ва ўмовах пастаяннага абнаўлення дзей- 
насці творчых саю заў і ўстаноў культуры  на аснове 
галоснасці і дэмакратызацы і, крытыкі і самакрытыкі, 
патрабавальнасці і аб 'ектыўнасці ў ацэнках. Гэтага 
вымагае ад дзеячаў культуры само ж ы ццё. Гэта ж  
з 'яўляецца і адным з найважнейшых прынцыпаў 
партыйнага кіраўніцтва сацыялістычнай культурай на 
сучасным этапе,
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