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Мак сім Танк на ра дзіў ся і вы рас у 
сель скай мяс цо вас ці, та му ў яго ран-
няй паэ зіі пе ра ва жа юць вер шы з апі-
сан нем пей за жу вяс ко ва га, род на га 
паэ ту, які ба чыў ся яму яр кім, роз на ка-
ля ро вым, свет лым і цёп лым.

Га рад ское жыц цё за кра ну ла паэ та, 
і ў яго лі ры цы з'я ві лі ся но выя ма ты вы. 
Да стат ко ва ці ка вым па да ец ца на зі-
ран не: чы та ю чы вер шы ў хра на ла гіч-
най пас ля доў нас ці ад па вед на ча су іх 
на пі сан ня, па ха рак та ры і ко ле ра вай 
га ме га рад ско га пей за жу мож на пра-
са чыць пра цэс зме ны ад но сі н паэ та да 
го ра да як з'я вы.

У 1930-я га ды Мак сім Танк ста но-
віц ца вуч нем Ві лен скай рус кай гім на зіі 
імя А. Пуш кі на. Ад бы ва ец ца зна ём ства 
прос та га вяс ко ва га хлоп ца з са праў ды 
вя лі кім го ра дам. Та му ў пер шым вер шы 
пра го рад, які да ту ец ца 1930 го дам, па эт 
па каз вае га рад скія рэа ліі праз прыз му 
све та ба чан ня жы ха ра вёс кі. Ён не вы-
каз вае ад но сі н да го ра да, а толь кі па-
раў ноў вае чу жыя га рад скія з'я вы з род-
ны мі, вяс ко вы мі з мэ тай зра біць іх больш 
бліз кі мі і зра зу ме лы мі. Каб па ка заць усю 
моц ура жан ня, па эт дак лад ны ма лю нак 
да паў няе гу ка вым су пра ва джэн нем:

Снеж ны ве цер хо дзіць-блу дзіць пар ка мі.

Пад на га мі брук зві ніць, зві ніць.

Аг ні рэ клам роз на ка ля ро вы мі яшчар ка мі

Грэ юц ца ў віт ры нах ка мя ніц.

На жаль, пер шыя су стрэ чы Тан ка з 
Віль няй нель га на зваць уда лы мі: мар ны 
по шук пра цы, ня ста ча, час тыя вяр тан ні 
з гэ тай пры чы ны ў вёс ку, та му яму да-
во дзі ла ся шмат кі ла мет раў пе ра адоль-
ваць пеш шу. У та кі ня прос ты час у паэ-
та з'я ві ла ся свая хіт расць, як вы гля даць 
пры стой на, асаб лі ва гэ та да ты чы ла ся 
па рва ных шкар пэ так (у сва ім дзён ні ку 
ён дзе ліц ца сак рэ там). Каб за мас кі ра-
ваць дзір кі на іх, ён ра іць за маз ваць 
аго ле ныя імі част кі чор ны мі чар ні ла мі 
ці ву га лем: так дзір кі не бу дуць вель мі 
моц на кі дац ца ў во чы. У 1932 го дзе за 
су пра цоў ніц тва ў ле галь ным і не ле галь-
ным ка му ніс тыч ным дру ку Мак сім Танк 
трап ляе ў Лу кіш кі. Го рад ста но віц ца яшчэ 
больш ня ўтуль ным для паэ та: з вок наў, 
за бра ных ту рэм ны мі кра та мі, ён ба чыць 
зу сім ін шы га рад скі пей заж: «па мый ныя 
ямы, сы рыя квар та лы», за не се ныя «граз-
зю і сне гам». На ват пер шы снег у го ра дзе 
па да ец ца з'я вай не ла гіч най, кант рас най 
у ад но сі нах да агуль на га ўра жан ня ад 
яго. Па эт су праць пас таў ляе пер шы снег 
у бруд ным го ра дзе, дзе ад яго ста но віц-
ца больш бру ду, са сне гам у вёс цы, дзе 
ён пры бі рае «ў сцю дзё ныя зо ры ста ры 
мед ны бор». У гэ ты час для Тан ка го рад 
па чы нае аса цы я вац ца з аст ро гам, які з 
утуль на га спа кою вёс кі па да ец ца чымсь-
ці страш ным і па гроз лі вым.

Су праць пас таў лен не го рад — вёс ка 
ста но віц ца асоб ным ма ты вам у ран няй 

твор час ці паэ та. Най больш яр кім у гэ-

тых ад но сі нах з'яў ля ец ца верш «Па вяз лі 

цяг ні кі». Шчод рыя, яр кія, со неч ныя вёс кі, 

якія скла да юць пес ні пра цы, «пес ні пра 

во сень // І пра жоў тае ліс це да рож ных бя-

роз», ад да юць во сень (вы ні кі сва ёй пра-

цы) га ра дам: «Сі вым ка мя ні цам, // Су та-

рэн ням глы бо кім, // Сы рым», якія ні ко лі не 

мо гуць «удо валь на піц ца // та го сон ца...» 

А ад зайз драс ці да яр кас ці і ба гац ця вёс кі, 

па чуў шы сме лую вяс ко вую пес ню пра цы, 

га рад скія бяз душ ныя «віт ры ны // Рап там 

гас лі, // Тры вож на кры ча лі гуд кі...» Жы-

ха роў жа га ра доў, па збаў ле ных ра дас ці 

пра цы ў по лі, па эт са спа чу ван нем на зы-

вае «сі ро та мі ма лы мі». У гэ тым вер шы 

М. Танк па каз вае прык лад ар га ніч на га 

спла ву па-на род на му прос тай фальк лор-

най воб раз нас ці з аса цы я тыў най, ма дэр-

нісц кай па сут нас ці.

Па доб ная ідэя пра соч ва ец ца і ў вер-

шы «За сну лі пло шчы, ку па лы і лі пы...»: 

уно чы, ка лі го рад спіць (нач ны га рад скі 

пей заж вы клі кае за мі ла ван не ў паэ та, бо 

на во кал па нуе амаль вяс ко вая ці шы ня і 

та ям ні часць: «...Злі за ла ноч не онаў сі ніх 

кроў, // І брук апош ні шэ лест ву ліц вы піў // 

І пе ра кліч ку за вад скіх гуд коў»). Бу да, Ма-

га мет і Хрыс тос па кі да юць му ры баж ніц і 

на кі роў ва юц ца ў вёс ку, «Ту ды, дзе стрэх 

са ло ма за ла ціц ца, // дзе ме сяц жне, спаз-

ніў шы ся, авёс», і ні я кая пус тая скар бон ка 

не мо жа вяр нуць ба гоў на зад у асі ра це лы 

без іх го рад, бо «та ды цві ла ў па лях па ху-

чых ві ка, // Та ды тру бі лі гу сі над ра кой».

Нач ны га рад скі пей заж для паэ та ха-

вае ў са бе ней кую та ям ні цу, па гро зу, ён 

на ват па раў ноў вае ву лі цы ўно чы з тран-

шэ я мі, «дзе смерць і за быц цё та іц ца». 

У той жа час го рад зна хо дзіц ца ў прад чу-

ван ні, у ча кан ні ча гось но ва га, важ на га: 

«З ня мой маль бою і на дзе яй // Ўзня лі ся 

ў не ба ка мя ні цы». Да та го ж у го ра дзе 

скан цэнт ра ва на вя лі кая сі ла, здоль ная 

вы клі каць зме ны, тут па эт мо жа знай-

сці шмат зма га роў-ад на дум цаў: «Мо жа, 

тра пім з та бою мы ў Віль ню, у Врон кі, у 

Грод на... // Там спат ка ем ня ма ла зна ё-

мых сва іх...»

На па чат ку Віль ня па да ец ца паэ ту ня-

ўтуль най, чу жой, сы рой. У вер шы «Віль-

ня» для апі сан ня га рад ско га пей за жу 
ўве ча ры ён вы ка рыс тоў вае цём ныя ко-
ле ры: сі вы, сі ні, чор ны, шэ ры; а так са ма 
аду хаў ляе і пер са ні фі куе з'я вы пры ро-
ды: «дождж за пла каў», «ноч прый шла 
з прад мес ця», «дождж за плёс каў граз-
зю», «дождж блу дзіць па бру ку граз-
кім». У про ці ва гу гэ тай кар ці не з'яў ля-
ец ца свет лае «заўт ра», «пес ні-сны ў 
на шых каз ках», і ме на ві та К. Ка лі ноў-
ска га, які ўжо стаў здан ню, што «га во-
рыць з вет рам», лі рыч ны ге рой абі рае 
су раз моў ні кам, яко му мож на да ве рыць 
та ям ні цы. Ён звяр та ец ца да паў стан ца 
як да та ва ры ша па су мес най ба раць бе: 
«Пра тых бай цоў, што па лі ў мар шы, // 

Мо рас ка заць та бе, та ва рыш?» — і ні бы 
жы во га. Зу сім як Ма я коў скі ў сва іх ма на-
ло гах, па пя рэдж вае та ва ры ша: «Ці шэй, 
ідзе буль ва рам вар та».

Па сту по ва Мак сім Танк па чы нае за ўва-

жаць пры го жае і на шэ рых ву лі цах го ра да. 

Ён вы каз вае шчы рае за мі ла ван не нач ны-

мі ліх та ра мі: «Ліх та ры над ва дою на віс лі. // 

Іх са рва ла па вод кай і ўдаль па ня сло...» . 

Ме на ві та ліх та ры па да юц ца яму жы вы мі.

Па эт ра зу мее го рад, ён ста но віц ца род-

ным: у пер ша па чат ко вым ва ры ян це верш 

«Віль ня» за кан чваў ся двух рад коў ем:

Ну дзе ж пры ту ліш мя не, го рад,

Мя не пры ту ліш без нач ле гу?

Верш «Віль ня», які мы ма ем за раз, 

за кан чва ец ца рад ка мі:

Ну дзе ж ся гон ня, род ны го рад,

Мя не пры ту ліш без нач ле гу?

Эпі тэт «род ны» тут з'я віў ся не вы пад-

ко ва: М. Танк зра зу меў, што на ват шэ рае, 

бруд нае на пер шы по гляд мес ца мо жа 

стаць род ным, бліз кім, і ме на ві та па чуц-

ці, пе ра жы тыя ў гэ тым мес цы, ро бяць 

яго та кім. У той жа час част ка яго ду шы 

за ста ец ца ў вёс цы:

Як быц цам, ад хо дзя чы ў го рад,

За быў ся асен няй па рой

Ска заць, каб шчас лі выя зо ры

Га рэ лі над вёс кай ма ёй.

У паэ зіі Мак сі ма Тан ка 1930-х га доў 

мы на зі ра ем па сту по вы пе ра ход ад не ра-

зу мен ня і не пры ман ня го ра да, су праць-

пас таў лен ня яго, чу жо га, род най вёс цы 

да ўспры ман ня го ра да як свай го, ад чу-

ван ня яго пры га жос ці і ве ліч нас ці, ед нас-
ці з лі рыч ным ге ро ем.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesialuha@zviazda.by



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да гэ туль вы дан не за хоў ва ла ся ў На цы я наль най біб лі-
я тэ цы Гер ма ніі ў Лейп цы гу. У на шу ж кра і ну яго да стаў ля-
лі ў су пра ва джэн ні экс пер таў-кні га знаў цаў, дып ла ма таў 
і су пра цоў ні каў ахо вы.

Біб лія Гу тэн бер га лі чыц ца не толь кі па чат кам гіс то рыі 
кні га дру ка ван ня ў Еў ро пе, але і па зна кай пе ра хо ду ад 
Ся рэд ня веч ча да су час нас ці. Гэ тая кні га, на дру ка ва ная 
вы са ка род ным га тыч ным шрыф там, пры зна на шэ дэў-
рам вы тан ча на га дру ку і мас тац ка га май стэр ства. Біб лія 
цал кам на дру ка ва на ў дзве ка лон кі. Бук ві цы і за га лоў-
кі, аздоб ле ныя ка ля ро вы мі ўпры га жэн ня мі, вы ка на ны 
ўруч ную. У све це за ха ва ла ся толь кі не каль кі асоб ні каў 
уні каль на га вы дан ня, і зу сім не вя лі кая коль касць кра ін 
све ту мо жа да зво ліць са бе пра дэ ман стра ваць гэ тую 
кні гу пуб лі цы.

Пад час цы ры мо ніі ад крыц ця ак цёр Рэс пуб лі кан ска-
га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі, ула даль нік ме да ля 
Фран цыс ка Ска ры ны Дзя ніс Пар шын з'я віў ся ка ля га-
лоў на га ўва хо да ў На цы я наль ную біб лі я тэ ку Бе ла ру сі ў 
воб ра зе... са мо га Фран цыс ка Ска ры ны. «Тое, што сён ня 
На цыя  наль ная біб лі я тэ ка са бра ла маю спад чы ну на ад-
ной між на род най вы стаў цы — най леп шы до каз та му, 
што мая эпо ха, мая дзей насць вам не абы яка выя! Кож ная 
кра і на, дзе не ка лі я жыў і пра ца ваў, зра бі ла свой унё сак, 
каб гэ тая вы стаў ка ад бы ла ся. І ў тым, што вы, удзяч ныя 
на шчад кі, здо ле лі гэ ты скарб за ха ваць, вы ву чыць і даць 

маг чы масць усім лю дзям яго спаз наць, я ба чу су вязь на-

шых эпох!» — дэк ла ма ваў уяў ны пер ша дру кар.

Вар та ад зна чыць, што по бач з уні каль ным вы дан нем у 

экс па зі цыі дэ ман стру ец ца фак сі міль нае вы дан не поў най 

Біб ліі Гу тэн бер га, вы ка на нае ў 1913 го дзе ў Лейп цы гу. 

Сён ня гэ та вы дан не так са ма лі чыц ца біб лі яг ра фіч най 

рэд кас цю: яно пры бы ло на вы стаў ку з Ра сій скай дзяр-

жаў най біб лі я тэ кі ў Маск ве.

Вы стаў ка «Фран цыск Ска ры на і яго эпо ха» спра вяд лі-

ва лі чыц ца ўні каль най. На ступ ную, ана ла гіч ную, мож на 

ча каць хі ба што праз 500 га доў, у 2517-м.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by

Ка ме дый ным спек так лем 

«Не сцер ка», яко му сё ле та 75 га доў, 

рас па чаў ся 92-і се зон На цы я наль на га 

ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 

імя Яку ба Ко ла са.

Гле да чы ча ка юць ад ві цеб ска га тэ ат ра ў 

лі ку ін ша га но вых ці ка вых па ста но вак. І яны 

бу дуць аба вяз ко ва! У пры ват нас ці, за пла на ва-

лі па ста віць «Сы мо на-му зы ку» па вод ле тво ра 

Яку ба Ко ла са. На пэў на, даў но трэ ба бы ло. Бо, 

як пры зна лі прад стаў ні кі ад мі ніст ра цыі ўста но-

вы куль ту ры, у тэ ат ра, які но сіць імя сла ву та га 

Ко ла са, па ві нен быць год ны ко ла саў скі спек-

такль. І, без умоў на, яго мож на бы ло б зра біць 

твор чай ві зіт най карт кай ка лек ты ву.

У най блі жэй шым ча се — прэм' е ра ра ман-

тыч най ка ме дыі «Са мая жа да ная» па вод ле 

п'е сы су час на га бе ла рус ка га дра ма тур га 

Сяр гея Гір ге ля «Са мая-са мая» рэ жы сё ра 

Ні ны Обу ха вай. Ад ну з га лоў ных ро ляў вы-

кон вае на род ны ар тыст Бе ла ру сі, лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі БССР Та дэ вуш Кокш тыс. 

Прэм' ер ныя па ка зы спек так ляў ад бу дуц ца 

22 і 23 ве рас ня.

А ў каст рыч ні ку — па каз ад ноў ле най па-

ста ноў кі «Пе ра бор» па вод ле Х. Бер ге ра рэ-

жы сё ра Мі ха ся Крас на ба е ва. На пер шы по-

гляд спек такль пра звык лы лю боў ны тры кут-

нік. На са мрэч ку тоў там больш. Трэ ба толь кі 

быць шчы рым — і та ды да ве да еш ся шмат. 

І пра ўлас ную жон ку, і пра свай го су се да.

У спі се за пла на ва ных прэм' ер: «Сон у лет-

нюю ноч» У. Шэкс пі ра, «Пры го ды Чы па лі на» 

па вод ле Дж. Ра да ры і ін шыя. У пла нах — су-

пра цоў ніц тва з за меж ны мі рэ жы сё ра мі — 

з Ра сіі і Лат віі.

А 11 каст рыч ні ка спек такль «Ша гал... Ша-

гал...» уба чаць на XXXІІІ Між на род ным тэ ат-

раль ным фес ты ва лі «Лі пец кія тэ ат раль ныя су-

стрэ чы». Па ста віў яго за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ві таль Бар коў скі.

У ве рас ні два ак цё ры тэатра свят ку юць 

свае юбі леі. 24 ве рас ня спек так лем «Дзіў ная 

мі сіс Сэ відж» Д. Па тры ка ад зна чыць юбі лей-

ную да ту за слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Тац ця на Лі ха чо ва. А 27 ве рас ня вя ду-

чы май стар сцэ ны Юрась Цвір ка за пра шае 

ўсіх на 50-год дзе. Ама та рам яго твор час ці 
прый дзец ца да спа до бы ка ме дыя «Док тар 
фі ла со фіі» Б. Ну шы ча, дзе Юрась вы кон вае 
га лоў ную ро лю Жы ва ты Цві ё ві ча...

Кошт бі ле таў на ко ла саў скія спек так лі да-
ступ ны. На дзі ця чыя — 4—4,5 руб ля, для да-
рос лых — 6,5—8 руб лёў.

Р.S. Дня мі ад быў ся сход твор ча га ка лек-
ты ву, на якім пры сут ні чаў мі ністр куль ту ры 
Ба рыс Свят лоў. На ме ра пры ем стве ста ла 
вя до ма, што но вым мас тац кім кі раў ні ком ві-
цеб ска га тэ ат ра пры зна ча ны рэ жы сёр-па ста-
ноў шчык Мі хась Крас на ба еў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу



У на шы дні ша ну ец ца па мяць 
пра Мак сі ма Тан ка: да 100-год дзя 
паэ та 5 га доў та му вый шлі паш-
то вая мар ка і па мят ная ма не та 
На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, у 2014 го дзе ў Мя дзе ле, 
на яго ма лой ра дзі ме, быў уста ля-
ва ны пом нік.

УБА ЧЫЦЬ 
ГУ ТЭН БЕР ГА

ГЛЕ ДА ЧАМ — АД КО ЛА САЎ ЦАЎ. З ЛЮ БОЎЮ

По ста ціПо ста ці  

ЯГО ЛЁС, 
ЯГО ВІЛЬ НЯ

Заўт ра спаў ня ец ца 105 га доў 
з дня на ра джэн ня 

Мак сі ма Тан ка

1930-я га ды — вель мі скла да нае дзе ся ці год дзе ў жыц ці 
Мак сі ма Тан ка: ак тыў ная пад поль ная дзей насць, не ад-
на ра зо выя арыш ты, пад ня воль нае ста но ві шча За ход няй 
Бе ла ру сі. У той жа час гэ та і пе ры яд ста наў лен ня твор чай 
ін ды ві ду аль нас ці паэ та. За дзе сяць га доў бы ло на пі са на 
шмат вер шаў, якія скла лі пер шыя збор ні кі ма ла до га твор-
цы: «На эта пах» (1936 г.), «Жу ра ві на вы цвет» (1937 г.), «Пад 
мач тай» (1938 г.); і ўжо пер шы з іх быў пры хіль на су стрэ-
ты кры ты ка мі і ста лы мі твор ца мі. Вя до ма, ран нія тво ры 
М. Тан ка не бы лі па збаў ле ны шмат лі кіх уплы ваў. Поль скія 
ра ман ты кі, Ясе нін, Ма я коў скі, згур та ван не «Ма лад няк», 
поль скія ма дэр ніс ты з кра каў скай «Аван гар ды» ды ві лен-
скія «Жа га ры» звы чай на вы лу ча юц ца як най больш яр кія 
і знач ныя. Але тут гу чаў і ўлас ны го лас ма ла до га паэ та.

Фо
 та

 Я
ў г
е н
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.

Вы стаўку адкрываюць стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, мі ністр куль ту ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ба рыс СВЯТ ЛОЎ і ды рэк тар На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Ра ман МА ТУЛЬ СКІ.

Дзя ніс ПАР ШЫН у воб ра зе... 
са мо га Фран цыс ка Ска ры ны.


