
Н
А ПА ЧАТ КУ кры ху ўспа-

мі наў.

Ка неш не, Мак сі ма Тан-

ка як хрэс та ма тый на га паэ та 

я ве даў са шко лы. Ве даў, але 

не ма гу ска заць, што ду жа 

лю біў. Не даб раў, як ка жуць, 

сма ку, на пэў на, не да зво лі ла 

школь ная пра гра ма.

Са праўд нае ад крыц цё Тан-

ка як паэ та ў мя не ад бы ло-

ся знач на паз ней. Ужо ка лі я 

ву чыў ся на трэ цім кур се ўні-

вер сі тэ та. Ад ной чы на лет ніх 

ка ні ку лах па ехаў па ней кай 

па трэ бе ў Пінск, наш ра ён ны 

цэнтр. Пе рад вяр тан нем да-

до му зай шоў у кні гар ню — 

ба ла зе да аў то бу са бы ло 

яшчэ га дзі ны дзве.

У кні гар ні ся род но вых па ступ-

лен няў уба чыў не вя лі ка га фар ма-

ту кніж ку з на ма ля ва ны мі на вок-

лад цы лас таў кай і бру іс тай кры-

ніч кай. І наз ва — «Мак сім Танк. 

Глы ток ва ды».

Раз гар нуў кні жы цу — і пер шы ж 

верш за ха піў мя не, за ча ра ваў.

У чыс тым по лі сва ты блу дзі лі,

Блу дзі лі, скрып ку сваю згу бі лі.

А ка ля яру, дзе ко ней гна лі,

Ў су мё тах кі ну лі і цым ба лы.

А ка лі еха лі праз са сон нік,

З рук гар ма ніс та вы паў 

гар мо нік.

Ля са май грэб лі ста рой, ля 

ду ба,

З са ней апош ніх ска ціў ся 

бу бен.

Ця пер за вея на скрып цы грае,

Цым ба лаў стру ны пе ра бі рае,

Дзьме у гар мо нік, б'е ў бу бен 

глу ха,

Аж ча сам спы ніш ся, 

каб па слу хаць.

Ку ды ня сец ца шы ро кім 

све там

За вея гэ та — вя сел ле гэ та?

Ка ра цей ка жу чы, на быў я кніж-

ку і, по куль ехаў да до му, усю яе 

пра глы нуў. І быў прос та аша лом-

ле ны не звы чай ным ура жан нем ад 

пра чы та на га. На мя не дых ну ла, 

як з вул ля мё дам, та кой чыс тай, 

та кой гус той, та кой па-на род на му 

вя сё лай паэ зі яй, што ні да гэ та га, 

ні пас ля гэ та га я не пе ра жы ваў 

па доб ных па чуц цяў.

Мне і сён ня, праз шмат га доў, 

зда ец ца, што «Глы ток ва ды» — 

са мая паэ тыч ная, са мая эма цы я-

наль ная кні га паэ та. І, пры зна ю ся 

яшчэ, ад на з са мых ма іх лю бі мых, 

са мых за чы та ных. Ужо і су пер вок-

лад ка з той ма ля ва най лас таў кай 

даў но па рва ла ся, ужо і доб рую 

па ла ві ну вер шаў ве даю амаль на 

па мяць, а ўсё роў на час ад ча су 

да стаю яе, як да ра гі, за па вет ны 

та ліс ман, раз горт ваю на лю бой 

ста рон цы, чы таю — і зноў ку пе ра-

жы ваю тыя мае ко ліш нія па чуц ці, 

атры моў ваю вы со кую ду шэў ную 

аса ло ду.

Паз ней, ка лі я пра ца ваў у ЦК 

КПБ і па служ бо вых аба вяз ках па-

ві нен быў рэ гу ляр на бы ваць у Са ю-

зе пісь мен ні каў, До-

ме лі та ра та раў, час 

ад ча су я су стра каў 

там май го лю бі ма га 

паэ та. Мак сім Танк 

заў сё ды быў ся род 

сва іх ка лег. Рас каз-

ваў роз ныя вя сё лыя 

гіс то рыі, якіх ве даў 

без ліч, і там, дзе ён 

быў, заў сё ды чуў ся 

друж ны смех.

А які ён быў дас-

ціп ны, вы на ход лі вы 

та ма да! Не каль кі 

ра зоў мне да во-

дзі ла ся бы ваць на 

пісь мен ніц кіх за-

стол лях, якія ла дзі-

лі ся ў го нар гас цей-лі та ра та раў з 

су сед ніх рэс пуб лік аль бо з на го ды 

чый го-не будзь юбі лею. І ка лі рэй 

вёў Яў ген Іва на віч — су ма ваць не 

да во дзі ла ся. І хоць спірт но га ён 

не браў ні кроп лі, у кам па ніі быў 

са мы вя сё лы.

А са мая пра цяг лая і са мая пом-

ная су стрэ ча з Мак сі мам Тан кам 

ад бы ла ся вяс ною 1980 го да. Яў ге-

на Іва на ві ча за пра сіў да ся бе сак-

ра тар па ідэа ло гіі ЦК КПБ Кузь-

мін. Зда ры ла ся так, што Кузь мі ну 

трэ ба бы ло не ку ды піль на ад лу-

чыц ца, і ён па пра сіў мя не, свай го 

па моч ні ка, ка лі прый дзе Танк, каб 

я чым-не будзь за няў яго.

І ця пер я шчы ра ўдзяч ны той 

вы пад ко вас ці. Бо яна да ла мне 

маг чы масць па быць аж но цэ лыя 

паў та ры га дзі ны з ма ім лю бі мым 

паэ там сам-на сам, па га ва рыць на 

роз ныя тэ мы.

За кра ну лі спа чат ку праб ле мы 

бе ла рус ка га кі но. Я ска заў, што 

апош нім ча сам на шу кі на сту дыю 

апа на ва лі пры крыя ня ўда чы. Ад на 

за ад ной. Ня ўжо ў нас ужо ня ма 

та ле на ві тых сцэ на рыс таў, рэ жы-

сё раў, апе ра та раў?

Ка неш не, ёсць, ска заў Яў ген 

Іва на віч, але ня ма па рад ку. Пры 

тых ад но сі нах да бе ла рус кай лі-

та ра ту ры і бе ла рус кіх лі та ра та раў, 

якія іс ну юць сён ня на кі на сту дыі, 

мы ні ко лі не змо жам ні чо га люд-

ска га ства рыць. Рэ жы сё ры вы сту-

па юць як дык та та ры з пра ва мі не-

аб ме жа ва на га са ма воль ства. Без 

на леж най па ва гі да сцэ на рыс та як 

аў та ра, як асо бы. А твор часць — 

рэч усё-та кі да во лі ін тым ная, да-

лі кат ная. Акра мя та го, ад рыў ад 

на цы я наль най асно вы, ад род най 

гле бы яшчэ больш ус клад няе ста-

но ві шча. У вы ні ку ка лі і з'яў ля ец ца 

ней кі больш-менш пры стой ны з 

тэх ніч на га бо ку фільм, то па сва-

іх ідэй на-мас тац кіх якас цях ён не 

мае ні я кай вар тас ці. Ні ко га ён не 

хва люе і не ра дуе.

— Яў ген Іва на віч, — пы та ю ся 

я, — а як жа гэ та зда ры ла ся, што 

мы, бе ла ру сы, так умуд ры лі ся 

згу біць сваю на цы я наль ную год-

насць, па ва гу да сва ёй куль ту ры, 

мо вы?

Танк за дум ва ец ца:

— Пы тан не ня прос тае. Тут, ві-

даць, і пэў ныя гіс та рыч ныя па дзеі 

ста лі пры чы наю. Бо хто толь кі не 

тап таў бе ла ру са, не здзе ка ваў ся 

з яго. Але ў мно гім ві на ва ты і мы 

са мі. Ней кая дзіў ная ў нас абы-

яка васць, больш за тое — са рам-

лі васць да сва ёй мо вы. Я от ка лі, 

бы вае, пры яз джаю да до му, дык 

баць ка па чы нае ўжо га ва рыць са 

мною па-рус ку. Ты што гэ та, ка жу, 

баць ка? А яму зда ец ца, што ка лі 

па-рус ку, то гэ та ўжо куль тур на, 

па важ лі ва.

— Ха ця я, — пра цяг ваў Танк, — 

не схіль ны гля дзець у бу ду чы ню 

пе сі міс тыч на. Сі лы, глы бін ныя, 

не адоль ныя, жы выя, жы вуць у 

на ро дзе. Вазь мі це наш Са юз 

пісь мен ні каў. Што год мы пры ма-

ем пяць-сем здоль ных ма ла дых 

паэ таў, пра за ікаў. А якая ха ро шая 

ма ла дая зме на з'я ві ла ся ця пер у 

са ю зе мас та коў! Ад но толь кі па-

ра да вац ца мож на.

— Яў ген Іва на віч, а з ча го па чы-

наў ся ваш паэ тыч ны шлях, ва ша 

паэ тыч ная бія гра фія?

— Ве да е це, я ні ко лі не ду маў і 

не збі раў ся стаць паэ там. Са мною 

па свіў ка роў адзін мой та ва рыш, 

дык той увесь час га ва рыў: «Я бу-

ду паэ там!» А я ду маў, што паэ-

ты ўсе даў но па мер лі — Пуш кін, 

Лер ман таў, Ясе нін... А ка лі ўжо 

паз ней стаў пі саць, вы даў збор-

нік вер шаў, у нас услед за мною 

па ча лі мно гія пі саць. Не ка то рыя 

доў га, упар та пі са лі. Але паэ та мі 

так і не ста лі...

Ад на го, пом ню, не дзе пе рад 

са май вай ной вы клі ка лі ў рай кам 

пар тыі, каб па слу хаць, што ён пі-

ша, аца ніць і, ка лі трэ ба, па маг чы 

ча ла ве ку. Ну, той стаў у по зу і па-

чаў, як яму зда ва ла ся, з са ма га 

па тры я тыч на га:

Спа сі ба Ста лі ну-гру зі ну,

Што аб уў нас у ры зі ну!

У сак ра та ра рай ка ма аж но 

твар па бя леў ад та кіх вер шаў. Ён 

ад ра зу сха піў ся за тэ ле фон і па чаў 

не ку ды зва ніць, але па эт, не ча-

ка ю чы, па куль да дуць на леж ную 

ацэн ку яго на му «тво ру», сі га нуў 

у рас чы не нае акно, і толь кі яго 

ба чы лі...

Яў ген Іва на віч пра ме ніц ца мяк-

кай, цёп лай усмеш кай, і я смя ю ся 

ра зам з ім.

Га ва ры лі мы доў га, пра мно гае. 

Шка да, што я не ўсё за на та ваў. 

Але за ста ло ся вель мі ха ро шае, 

пры ем нае ўра жан не і ад гу тар-

кі, і ад асо бы са мо га паэ та. Якая 

эру ды цыя, якая вы со кая агуль ная 

куль ту ра. Са праўд ны ін тэ лі гент!

І пры ўсім пры гэ тым — не звы-

чай на сціп лы ча ла век. От я пра га-

ва рыў з ім паў та ры га дзі ны і ні дзе, 

ні ра зу, ні на хві лі ну не ад чуў ад яго 

на ват на мё ку на ней кую ўлас ную 

пе ра ва гу. Ча сам я на ват за бы ваў, 

што пе ра да мною па эт еў ра пей-

ска га, а то і су свет на га маш та бу, 

лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі, Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы. Га ва ры-

лі як роў ны з роў ным. Вось ужо 

са праў ды: чым больш та ле на ві ты 

ча ла век — тым ён больш прос ты і 

сціп лы. І якое ж гэ та шчас це, што 

ў на шай лі та ра ту ры ёсць та кія по-

ста ці, як Мак сім Танк, Іван Ме леж, 

Ва сіль Бы каў... Яны — не толь кі 

апо ра, ас но ва на цы я наль най куль-

ту ры, яе вяр шы ні, але і наш го нар, 

на ша сум лен не.

У Мак сі ма Тан ка не бы ло вы-

шэй шай аду ка цыі. Больш за тое, 

ён на ват не скон чыў гім на зіі, ха ця 

ву чыў ся аж но ў ча ты рох — у Ві-

лей скай, Ра даш ко віц кай, Ві лен-

скай бе ла рус кай і Ві лен скай рус-

кай. Скон чыць іх ма ла до му паэ ту 

не да лі поль скія ўла ды. За ак тыў-

ную рэ ва лю цый ную дзей насць ён 

не ад на ра зо ва апы наў ся за ту рэм-

ны мі кра та мі.

Тым не менш Яў ген Іва на віч быў 

ад ным з са мых аду ка ва ных лю-

дзей свай го ча су. Да сяг нуў гэ та-

га дзя ку ю чы са ма аду ка цыі — усё 

сваё жыц цё ён апан та на ву чыў-

ся. Здзіў ляе, ураж вае коль касць 

ім ёнаў пісь мен ні каў, лі та ра ту ра -

з наў цаў, да след чы каў і ін шых асоб, 

пры ве дзе ных у яго ных дзён ні ках. 

А коль касць ду мак, вы ка за ных ім 

у шмат лі кіх за пі сах, пісь мах, пуб-

ліч ных вы ступ лен нях, — гэ та са-

праўд ныя за ла тыя рос сы пы.

Са бра ныя ра зам, гэ тыя дум-

кі да юць яр кае, кан цэнт ра ва нае 

ўяў лен не аб тым, што ра да ва ла, 

хва ля ва ла паэ та. Най больш, ка-

неш не, у Мак сі ма Тан ка раз ваг 

пра лі та ра ту ру.

*  *  *
«Як час та ў лю дзей, якія жы-

вуць у це ме ні, на ра джа юц ца воб-

ра зы со неч ныя; пра во ла таў — пі-

шуць сла быя, пра ка хан не — тыя, 

што яго не зве да лі. Зра зу ме ла, 

гэ та — не ак сі ё ма, але не ак сі ё ма 

і тое, што, каб пра неш та на пі саць, 

аба вяз ко ва трэ ба пе ра жыць».

«Ледзь зму сіў ся бе да чы таць 

Хлеб ні ка ва. Мне зда ец ца, што па-

доб ны мі экс пе ры мен та мі мо гуць 

зай мац ца паэ ты, пе рад які мі ні-

ко лі не ста я ла пы тан ня: быць ці 

не быць іх мо ве? Аж зайз дрос на, 

што ёсць на све це пісь мен ні кі, якіх 

ні ко лі не тры во жы ла гэ та праб ле-

ма».

«Я ўсё больш па чы наю ду маць, 

што са праўд ная паэ зія па чы на ец-

ца не ад слоў най і рыт міч най эк ві-

ліб рыс ты кі, але — ад дум кі».

«У ацэн цы лі та ра тур ных тво-

раў у нас іс ну юць дзве ме ры: ад-

на — бе ла рус кая, дру гая — еў ра-

пей ская. Па вод ле пер шай — усе 

вы дат ныя, усе кла сі кі. Па вод ле 

дру гой... Дру гой па куль што ня ма 

ка го і ме раць».

(Трэ ба толь кі мець на ўва зе, 

што пі са лі ся гэ тыя рад кі ў 1936 го-

дзе. Ка лі і Ме леж, і Бы каў, і Ка рат-

ке віч яшчэ ха дзі лі пад стол пеш-

кі. Праў да, бы лі ўжо Баг да но віч, 

Ку па ла, Ко лас. Але Танк, ві даць, 

меў на ўва зе за ход не бе ла рус кую 

лі та ра ту ру).

«Мне зда ец ца, у нас за раз 

заўва жа ец ца фе мі ні за цыя лі ры кі. 

І, маг чы ма, гэ та з'я ва — не ча со-

вая».

(Як да лё ка гля дзеў Яў ген Іва-

на віч! У нас ця пер фе мі ні за цыя 

не толь кі лі ры кі, але і ўсёй лі та-

ра ту ры).

«Мне зда ец ца, што сён ня на ша 

лю боў ная лі ры ка пра цнат лі вых 

ге ра інь ма ла ка го ці ка віць. А пра 

тых, што бал дзе юць ад сек су, нар-

ко ты каў, су час на га аб стракт на га 

мас тац тва, удар най му зы кі і тан-

цаў тра су ноў ці свя то га Ві та, — 

мы яшчэ пі саць не ўме ем. Ві даць, 

прый дзец ца ву чыц ца ў ма ла дзей-

шых».

(Со рак пяць га доў та му па эт на-

пі саў гэ тыя сум ныя рад кі, а гор-

кая іро нія, якая за клю ча на ў іх, 

не стра ці ла сва ёй ак ту аль нас ці і 

ця пер. На ад ва рот!)

«Вы клі ка лі ў ад дзел пра па ган-

ды ЦК на бя се ду. Рых та ваў ся раз-

нос на ша га сак ра та ры я та. Не ве-

даю, што там га ва ры лі дру гія, але 

я ў кан цы гэ тай бя се ды ска заў: 

не ка лі бу дуць ус па мі наць, што быў 

час, ка лі са юзам кі ра ва лі са праўд-

ныя пісь мен ні кі».

(І зноў мож на толь кі па дзі віц ца, 

які «даль на зор кі», прад бач лі вы 

быў наш па эт.)

«Ужо не пом ню, у ка го вы чы таў, 

што куль ту ра — сі но нім этыч нас ці; 

раз віц цё куль ту ры — пра цэс паэ-

зі я за бой ны. Чым менш куль ту ры, 

тым больш паэ зіі».

(Вы каз ван не да стат ко ва па ра-

дак саль нае. Шка да, што сам па эт 

не вы ка заў да яго сва іх ад но сін. 

Ня ўжо яно і са праў ды так?)

*  *  *
«Юбі леі, якія ка лісь ці бы лі цэ-

лы мі па дзея мі ў куль тур ным жыц-

ці, за раз ста лі ка рай Бо жай. Сён ня 

іх ад зна ча юць толь кі гра фа ма ны 

ды хво рыя на ам бі цыі».

(Ну рых тык як пра сён няш ні 

дзень. А на пі са на гэ та бы ло аж но 

25 га доў та му).

Мак сім Танк даў ём кія, дак лад-

ныя ха рак та рыс ты кі не толь кі лі та-

ра тур ным пра цэ сам, але і са мім 

лі та ра та рам. Ча сам яму ха па ла 

лі та раль на ад на го-двух ска заў, 

каб вы свет ліць, што ў ча ла ве ку 

га лоў нае, ха рак тэр нае. Пры гэ тым 

у ацэн ках пісь мен ні ка, яго тво раў 

Яў ген Іва на віч ні ко лі не да пус каў 

зня ва гі, з'езд лі вас ці, злос ці, а ка-

лі ча сам і пра ско чыць рэз ка ва тае 

сло ва, то ра зу ме еш, што яно пра-

дык та ва на перш за ўсё кло па там 

пра лі та ра ту ру.

«Ду маю пра Я. Ку па лу. Ка лі 

ўя віць, што на ша Зям ля — ве-

лі зар ны ар ган, дык ні хто з яе не 

вы да быў столь кі ча ру ю чых гу каў, 

як ён».

«Нам не аб ход на пе ра кла даць 

і пе ра кла даць, каб пры сво іць на-

шай лі та ра ту ры но выя якас ці, якія 

па шы ра лі б яе га ры зон ты. І гэ та 

ра зу меў М. Баг да но віч. Ён адзін 

з пер шых ад ра біў мно гія на шы 

спаз нен ні».

«Што да К. Чор на га, дык я яго 

па чы наю ўсё больш і больш лю-

біць. У яго мно гія з нас мо гуць 

па ву чыц ца не толь кі пі саць, але і 

ду маць па-бе ла рус ку».

«Па мёр Ул. Ду боў ка. У яго быў 

пе ра лом бяд ра. Апе ры ра ва лі, але 

сэр ца не вы тры ма ла. Так і не ста-

ла паэ та, які ў нар маль ных умо-

вах быў бы пас ля Ку па лы, Ко ла-

са, Баг да но ві ча ад ным з са мых 

на шых вы дат ных і куль тур ных 

паэ таў».

«Чы таю Я. Бры ля і ра ду ю ся, 

што ў нас ёсць та кі вы дат ны май-

стра сло ва. Ра ду ю ся ці ха, бо вель-

мі ж на да ку чы лі крык лі выя за хап-

лен ні, тры бун ныя алі луй шчы кі».

«За вя за ла ся з У. Ка рат ке ві чам 

па тэ ле фо не пра цяг лая бя се да. 

Ці ка вы і са ма быт ны пісь мен нік. 

Толь кі лю біць па ры са вац ца. Ка-

тэ га рыч ны ў сва іх пры су дах. Ка го 

лю біць — хва ліць без ме ры, ка го 

не на ві дзіць — чэр ніць і бэс ціць».

«Па мер ла Еў да кія Лось. Уз-

ба ла мо ша ная бы ла, але паэ тэ са 

шчы рая, ці ка вая. Вель мі шка да, 

што так ра на па кі ну ла наш Пар-

нас, бо з кож ным го дам яна пі са-

ла ўсё лепш і лепш і бы ла ўжо на 

сва ёй твор чай да ро зе, на якую, 

як вя до ма, не ўсім уда ец ца пра-

біц ца».

(Вось яшчэ адзін урок танкаў-

скай па тра ба валь нас ці. Пі саць і 

дру ка ваць вер шы — яшчэ не зна-

чыць быць паэ там. Па эт толь кі 

той, ка му ўда ло ся вы біц ца на сваю 

твор чую да ро гу.

Мак сім Танк, ад нак, не за мы-

каў ся толь кі ў рамках бе ла рус кай 

лі та ра ту ры. Ён шмат чы таў лі та-

ра ту ры су сед ніх на ро даў — Ра сіі, 

Укра і ны, Поль шчы, Літ вы — і гэ-

так жа шчы ра ра да ваў ся кож на-

му пос пе ху і глы бо ка за сму чаў ся 

твор чым ня ўда чам.)

*  *  *
А за кон чыць гэ ту пад бор ку ду-

мак-раз ваг на ша га слын на га па-

эта Мак сі ма Тан ка аб пісь мен ні ках 

і лі та ра ту ры мне хо чац ца цы та тай 

з яго вы ступ лен ня на VІІ з'ез дзе 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі:

— Сён ня як ні ко лі, ба дай, за 

ўсю гіс то рыю са вец кай лі та ра ту ры 

ўзрас ла ро ля ў твор чым пра цэ се 

аў тар скай асо бы, яе са ма ад да чы, 

унут ра най ста лас ці. Па сіў нае, вя-

лае, ха лод на ра мес ніц кае апі сан-

не — гэ та вы пус тош ван не ду шы 

мас тац тва. Агуль на вя до ма, што 

пісь мен нік па знае лю дзей праз 

улас ны ўнут ра ны свет, праз па-

знан не са мо га ся бе. Та му толь кі 

вы со кая ін тэ ле кту аль ная ар га ні-

за цыя асо бы пісь мен ні ка, яго ду-

хоў ная ста ласць га ран ту юць ства-

рэн не воб ра за ге роя, які ва ло даў 

бы па доб ны мі якас ця мі. Ге рой па 

сва ім унут ра ным раз віц ці па ві нен 

пе ра ўзы хо дзіць чы та ча, каб быць 

ці ка вым яму. Чы тач заў сё ды бу-

дзе іг на ра ваць лі та ра тур ныя тво-

ры, дзе воб ра зы ге ро яў бляк лыя і 

схе ма тыч ныя, з вуз кім і пры мі тыў-

ным ду хоў ным све там.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.
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