
Лірыка як псіхатэрапія 

Колішні супрацоўнік «ЛіМа», паэт, 
драматург, дакументаліст Галіна 
Каржанеўская рэалізавалася ў многіх 
жанрах. 3 тых часоў, як упершыню, яшчэ 
школьніцай, адчула стваральную моц 
слова, прайшло больш за паўстагоддзя. 
Hi на дэень не разлучыўшыся з музай, 
паэтка не стамляецца адкрываць новыя 
далягляды. Развагамі пра творчасць 
Галіна Каржанеўская падзялілася з 
карэспандэнтам штотыднёвіка. 
 

 
— Галіна Анатольеўна, у першым сваім зборніку паэзіі вы пісалі пра роднае 
слова так: «Яго загадкавая сіла // Мяне з дзяцінства паланіла...» Ці памятаеце 
момант, калі абудзілася цяга да паэзіі? 
— Памятаю толькі клас: сёмы. Янушкаўская сярэдняя школа. У сачыненне па 
рускай мове я раптам устаўляю верш пра восень, па-руску, само сабой... Hi да 
таго, ні пасля мне не даводзілася чуць пра такія эксперыменты. Наша класная 
Марыя Мікалаеўна адобрыла пачын. Выпускное сачыненне найлепшай яе 
вучаніцы (а я ішла на залаты медаль) забралі на вобласць. Гэта быў наш агульны 
поспех. Сын «русіцы» ўспамінаў, як яна ўсю ноч з дачкою абмяркоўвала гэтую 
падзею і не давала яму спаць. 
— Але ж вы беларуская пісьменніца. 
— Менавіта пісьменніца, а не паэтка, — з-за разнастайнасці жанраў, у якіх працую. 
Роднае слова натуральна вылівалася ў вобразы, і яно перамагло. Падключылася 
настаўніца беларускай мовы, яна сама паслала вершаняты ў раённую газету. I 
ўжо лагойская раёнка вывела на шлях роднага пісьменства. У мяне, дарэчы, 
выйшлі два зборнікі паэтычных карацелек: «Вершаняты (2005) і «Вершаняты-2» ў 
мінулым годзе. Апошні я прыберагла да юбілею. 
— Калі казаць пра жанры, то які з іх, на вашу думку, дазваляе найбольш 
рэалізавацца і быць пачутым (улічваючы тое, як мала людзей зараз увогуле 
чытае, а тым больш паэзію)? 
— Дык я ж не ўчора нарадзілася. Мае пакаленне прыйшло ў беларускую паэзію ў 
пачатку 1970-х. Мае таварышкі-сяброўкі — Яўгенія Янішчыц, Раіса Баравікова, 
Вольга Іпатава, Зінаіда Дудзюк, Таіса Бондар... Тады лічылася прэстыжным мець у 
кожным доме не толькі крышталь, але і хатнюю бібліятэку. Нашы маленькія 
кніжачкі выходзілі вялікімі тыражамі. Ладзіліся рэспубліканскія семінары для 
маладых і пачынаючых, званне «паэт» было ганаровым. Я нагадваю пра гэта не 
таму, што ў мяне сум па СССР. Проста той час стаў гісторыяй, а гісторыю трэба 
ведаць. 
— Паэзія, на вашу думку, — гэта мэта ці «пабочны прадукт жыцця», то-бок 
жыву не для таго, каб пісаць, а пішу, бо жыву. 
— Перш за ўсё паэзія — форма рэалізацыі (як і ўсялякае мастацтва). Яна дае 
адчуванне паўнаты жыцця і задаволенасці. Незалежна, заўважце, ад таго, колькі 
чытачоў пазнаёміцца з тваімі творамі. Акрамя таго (пра што ніхто не гаворыць), 
гэта самая сапраўдная псіхатэрапія. Прамоўлены боль ужо не так смыліць. 
Адрэфлексаваная праблема будзе вырашана. 
— Таму з лірыкі і пачынаюць многія творцы... 



— Лірычная паэзія, несумненна, мой канёк. Яна доўга трымала ў полі свайго 
прыцягнення. Аднак журналісцкая праца ў «ЛіМе» (я аддала ёй 16 гадоў) вывела 
мяне на новыя далягляды. 
— 3 гэтага моманту, калі ласка, падрабязней. 
— Працавала пры шасці галоўных рэдактарах, пачынаючы ад Алеся Жука. 
Прайшла шлях ад карэспандэнта аддзела паэзіі да загадчыка аддзела крытыкі, а 
потым аглядальніка. Навучылася пісаць усё (без перабольшання): рэпартажы са 
з'ездаў і сходаў, публіцыстычныя нататкі, аналітычныя артыкулы, рэцэнзіі на кнігі і 
спектаклі, нават сатыру. 
— На працы чалавек праводзіць значную частку жыцця. Калектыў можа 
быць як другая сям'я... 
— Памятаю ўсіх: ад шэфаў да машыністак і вярстальшчыц. Калектыў быў цікавы: 
што ні супрацоўнік, то асоба. Амаль увесь час працавала з Міколам Гілём, доўга 
— са Святланай Берасцень. Таццянай Мушынскай, Андрэем Ганчаровым, 
Уладзімірам Круком. Дзякуючы выдатнаму фотакару Круку маю багаты архіў. 
— I што, знайшл і лепшую працу і сышлі? 
— Я сыходзіла ў нікуды. 3 паўтода не магла напісаць заяву. Проста адчула, што 
дасягнуяа столі. Службовага росту не прадбачылася, імпэту стала меней, 
адчувала праявы таптання на месцы. Нарэшце рашылася — і ніколькі не 
пашкадавала. Пайшла ў вольнае плаванне, атрымліваць новы вопыт. А паэзія... 
паэзія нікуды не знікяа. З'яўляліся вершы для дзяцей. Яны час ад часу і зараз 
звальваюцца на галаву. Уяўляеце, пракідваліся нават апавяданні! Ці не замнога 
для аднаго аўтара? 
— Нагадаю, вы таксама аўтар двух зборнікаў п'ес. Як трансфармавалася 
ваша паэтычная муза на шляху ад вершаў да такога складанага 
літаратурнага жанру?  
— Вы і пра п'есы ведаеце! Я думала, што ўсе пра іх забыліся. Мая муза была пры 
мне і толькі зрэдку саступала ў цень. Першы зборнік я выдала, калі працавала 
ў Інстытуце праблем культуры (быў такі на Каліноўскага): «На сцэне дня» (2004). 
Там, між іншым, нядоўга існаваў Цэнтр беларускай драматургіі, які я 
ўзначальвала. Другі называецца «Не можа быць!» (2010) і складаецца ў асноўным 
з вершаваных п'есак для дзяцей. Мае сцэнічныя творы ставіяіся ў двух 
прафесійных і многіх аматарскіх тэатрах. Прызнаюся: я вельмі іх люблю і 
перачытваю з чытацкім кайфам. 
— Над чым працуеце цяпер? Кажуць, у вас выйшла кніга ў 500 старонак. 
— Зусім нечакана для сябе ў глыбока пенсійным узросце я перакінулася ў 
дакументалістыку. У гэтым жанры патрабуецца гранічная сканцэнтраванасць. Я 
пачала запісваць успаміны «дзяцей вайны» з Лагойшчыны. Іх належала 
апрацаваць, структураваць па раздзелах, дадаць уласных уражанняў, падняць 
мемуары ўдзельнікаў вайны... Праца пацягнула амаль на чатыры гады, кніга 
выходзіла з вялікімі цяжкасцямі і мае назву «Лагойшчына. Голас памяці» (2019). 
— То ў гэтым кірунку — неабсяжныя далягляды для даследаванняў і працы! 
Людзі, вёскі, рэгіёны, гістарычныя падзеі — усё варта таго, каб застацца ў 
памяці, стаць часцінкай усеагульнага досведу. Поспехаў вам і натхнення! 

Гутарыла Яна Будовіч 
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