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Мiнск

Максiм Танк: мiфы i рэальнасць

(з гiсторыi падрыхтоукi Збору творау Максiма Танка

у 13 тамах)

Праца над Зборам творау Максiма Танка у 13 тамах вялася на

працягу 16 гадоу з вялiкiмi перапынкамi, выданне кнiг было завершана

у 2012 годзе, да 100-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусi.

Падрыхтоука Збору творау да выдання была распачата у 1996 годзе

у адпаведнасцi з Указам Прэзiдэнта ад 10 кастрычнiка 1995 г.

Першапачатковая задача, якая ставiлася перад нашай тэкстала-

гiчнай групай з 2006 года (а менавiта у згаданым годзе з’явiлiся пер-

шыя два тамы Збору творау), якой на той час кiравау Уладзiмiр Iосi-

фавiч Мархель, – выдаць тамы, якiя былi падрыхтаваны да друку

у 1996–1999 гг. Пытанне аб дападрыхтоуцы ужо завершаных тамоу

узнiкла пасля таго, калi у 2009 г. тэкстолагi атрымалi дазвол ад ды-

рэктара БДАМЛМ Запартыкi Ганны Вячаславауны працаваць з матэ-

рыяламi, якiя толькi што паступiлi у архiу. Праца над выданнем была

распачата у 1996 годзе, але толькi у 2009 годзе, праз 13 гадоу, род-

ныя паэта палiчылi вартым перадаць сотнi дакументау у БДАМЛМ.

Гэта ужо новая гiсторыя, не падмацаваная жаданнем сямейнiкау Мак-

сiма Танка садзейнiчаць таму, каб Збор творау выйшау найбольш
поуным (нават улiчваючы той факт, што група рыхтавала не Поуны

збор творау, яна iмкнулася да максiмальнага выкарыстання усяго

творчага арсенала Максiма Танка). Нам не зразумелы прычыны, па

якiх родныя паэта прытрымлiвалi у хатнiм архiве шматлiкiя матэрыя-

лы са спадчыны Максiма Танка, не дапускаючы да iх супрацоунiкау

Iнстытута мовы i лiтаратуры, не давяраючы нi кiраунiку групы,

нi падрыхтоушчыкам унiкальныя аутографы, машынапiсы, выраз-
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кi з перыядычных выданняу, фотаздымкi i г.д. I гэты факт значна

ускладнiу працу тэксталагiчнай групы, таму што пры апрацоуцы но-

вых матэрыялау былi выяулены аутографы вершау, якiя на той час

ужо былi апублiкаваны у 1–6 тамах Збору творау. У названых тамах

гэтыя вершы пададзены без аутарскiх чарнавых i белавых аутографау.

Першыя паступленнi матэрыялау з асабiстага архiва паэта

у БДАМЛМ былi зроблены Яугенам Iванавiчам яшчэ у 1962 годзе

(вопiс № 1), на працягу жыцця паэта гэты вопiс дапауняуся, по-

тым былi створаны яшчэ некалькi вопiсау. Значныя паступленнi былi

у 1992–1993 гадах, у 1998 годзе фонд папоунiуся лiстамi I. В. Мальца

да Максiма Танка i паэта да яго. У маi 2009 года сын паэта Максiм

Яугенавiч Скурко перадау у архiу матэрыялы, якiя склалi 6-ы вопiс

(у iм – 220 спрау 1811 дакументау за 1922–1995 гады, асобныя за

1998 год). Можна уявiць, колькi часу i намаганняу трэба было пры-

класцi, каб разглядзець, выбраць патрэбныя i зрабiць электронны на-

бор такой колькасцi дакументау i паспець увесцi iх у тамы, якiя ужо

чакалi выхаду з друку.

З улiкам дакументау, якiя паступiлi да нас у 2009 годзе, намi былi

дадаткова апрацаваны i уведзены у кнiгi збору творау шматлiкiя ма-

тэрыялы. Пройдземся па тамах, дапоуненых новымi тэкстамi Максiма

Танка:

Сëмы том збору творау складаюць паэмы Максiма Танка: «На-

рач», «Журавiнавы цвет», «Сказ пра Вяля», «Калiноускi», «Сiлаш

Iстома», «Янук Сялiба», «Люцыян Таполя», «Пражскi дзëннiк», «Мi-

калай Дворнiкау». Паэма «Сiлаш Iстома» узноулена па асобных урыу-

ках, частка якiх публiкавалася у часопiсе «Беларускi летапiс», частка

выбрана з дзëннiкавых запiсау у «Лiстках календара» (падрабязную

iнфармацыю можна атрымаць з каментарыяу да паэмы у 7-ым то-

ме Збору творау Максiма Танка у 13 тамах). Акрамя выкарыстаных

у каментарыi да 7-га тома Збору творау чарнавых аутографау, пасля
апублiкавання тома, выяулены таксама чарнавыя аутографы, датава-

ныя 1937–1939 гадамi, сярод якiх ëсць асобныя часткi паэмы «Сiлаш

Iстома» – БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 14, ф. 25, воп. 6, спр. 2, якiя яш-

чэ чакаюць расчыткi i публiкацыi. Першая публiкацыя частак паэмы

з’явiлася у 1938 годзе, потым паэт рабiу спробы працягнуць працу над

паэмай, аднак яна так i не была завершана.

У фондах БДАМЛМ на асобных лiстах ëсць i запiсы паэм

«Янук Сялiба» (ф. 25, воп. 6, спр. 1), «Журавiнавы цвет», «Кастусь

Калiноускi» (ф. 25, воп. 6, спр. 2), у агульных сшытках з вершамi

i перакладамi – аутографы паэм «Калiноускi», «Янук Сялiба», «Лю-
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цыян Таполя», «Пражскi дзëннiк» i «Мiкалай Дворнiкау», якiя, на

жаль, не улiчаны у каментарыях да пералiчаных паэм. У фондах ар-

хiва захоуваецца паэма «Янук Сялiба», цалкам перапiсаная Максiмам

Танкам на лiстах з агульнага сшытка, на першай старонцы перапiса-

нага тэкста пазначана: рэдакцыя трэцяя, сакавiк 1942–1943 г. Масква,

а у канцы паэмы дарчы надпiс: На добрую памяць Марыяне Ф. Модо-
ровой – странiцы паэмы напiсанай у Маскве, песнi навеяныя сумам па
далëкай радзiме, радасцю сустрэчы з сябрамi. Максiм Танк. Масква
4–II–43 г. (БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 1 (прыкладвауся нумар газе-

ты «Савецкая Беларусь», жнiвень 1943 г., у якой друкавалiся урыукi

з паэмы «Янук Сялiба»)).

У агульных сшытках з вершамi i перакладамi выяулены часткi

новай паэмы без назвы, галоуны герой якой Марцiн Яцына i падзеi

у якой адбываюцца у канцы 1930-х гадоу, напярэдаднi i у перыяд

уз’яднання заходняй i усходняй частак Беларусi. Запiсы паэмы адно-

сяцца да 1939–1958 гг., аднак яна так i не была завершана. Запiсана

у 1–2 агульных сшытках з вершамi. «Працяг першай часткi» – у пер-

шым сшытку (БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 4, стар. 64 адв.), потым

увайшла састауной часткай у новы тэкст паэмы, змешчаны у другiм

агульным сшытку (БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 5, стар. 68–70 адв.).

У агульным сшытку № 3 (1957–1965 гг.) – БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6,

спр. 6, стар. 2–3 адв. Максiм Танк перапiсау начыста з некаторымi

праукамi незавершаную паэму без назвы, частку першую, але у канцы

дапiсау новую страфу: Край нарачанскi, край родных прасторау! / Не,
ты не толькi напевамi рэк, / I пералiвам, i ззяннем [красою, блакi-
там] азëрау / Пахам густых верасоу, шумам бору / Запаланiу маë сэр-
ца навек. У канцы перапiсанай першай часткi паэмы дата – 1939–58 г.

Другую частку не перапiсвау. Максiм Танк прадумвау далейшую сю-

жэтную лiнiю паэмы, так, у агульным сшытку № 1 на стар. 72 пасля

верша «Пiмену» сустракаем наступны запiс: Зварот Яцыны дамоу, су-
стрэча з Нiнай, вяселле, на якiм былi сябры з часцi. Провады на Бер-
лiн! Узгадваецца у паэме Сабала (сапр. Ян Кшэптоускi – Jan Krzeptow-
ski, 1809–1894) – славуты польскi горскi расказчык, пясняр, скрыпач,

якi стау героем многiх мастацкiх творау.

Яшчэ адна паэма мае такую ж умоуную назву «Пачатак паэмы»,

змешчана у агульным сшытку з вершамi i перакладамi№ 2 (1950–1958)

– БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 5, датуецца – III.1950 г., пасля лiрычна-

га уступу вырваныя старонкi, на якiх мог знаходзiцца працяг паэмы.

Зыходзячы з наяунага зместу уступу, паэт збiрауся пiсаць пра падзеi

Вялiкай Айчыннай вайны.
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Такiм чынам, 7-ы том Збору творау у 13 тамах трэба папоунiць

аутографамi двух незавершаных паэм, прысвечаных важным падзеям

перадваеннага i ваеннага часу у гiсторыi Беларусi i радзiмы Максiма

Танка Мядзельшчыны.

На жаль, рукапiсы некаторых артыкулау, пададзеныя у агульных

сшытках з вершамi i перакладамi, не былi улiчаны у каментарыях

8-га тома. Напрыклад, успамiны пра Мiхася Лынькова (у 8-м томе

Збору творау Максiма Танка у 13 тамах прыведзены пад назвай «Ля

нарачанскага вогнiшча» (1976)) першапачаткова у рукапiсным вары-

янце пачыналiся з разваг пра успамiны як вiд творчасцi, якiя потым ëн

выкраслiу i у публiкацыю гэтыя развагi не уключалiся. Аднак у такiх

развагах i раскрываецца асоба творцы:

Успамiны пра М. Ц. Лынькова

Я не люблю чытаць успамiны пра людзей, якiх добра ведау, бо
часта пытаю сябе: адкуль аутар узяу тыя цi iншыя факты, або ча-
му аб тых цi iншых падзеях ëн расказвае зусiм не так, як было, або
прыводзiць выказваннi, ацэнкi, якiя разыходзюцца з тымi, што мне
даводзiлася чуць.
А можа я памыляюся? Можа мяне падводзiць мая памяць? Можа

аутар успамiнау яшчэ пры жыццi таго чалавека, пра [якога] каго
пiша, збiрау [пра яго] матэрыял, запiсвау кожнае яго слова?

I я вiню сябе, што гэтага не рабiу. Але ж я нiколi i не збiрауся
пiсаць успамiны, як не збiрауся i расставацца з блiзкiм мне чалаве-
кам.

[Мяне]Некалi у рэдакцыi «Нью-Йорк таймс» [мяне уразiла тое,
што у рэдакцыi яе ëсць нам паказалi] бачыу я спецыяльную карта-
тэку загадзя падрыхтаваных некралогау амаль на усiх вядомых гра-
мадскiх, i палiтычных [дзеячоу] i культурных дзеячоу свету. Апера-
тыунасць? Бiзнес? Нешта у гэтым ëсць i [бесчалавечнае] антыгуман-
нае, хоць [кожны] знае, што нiхто не вечны на гэтым свеце. Пасля
10/IХ.1976 г. (Закрэслены)

Не уключаны у 8-ы том пашыраны варыянт аутабiяграфiiМаксiма

Танка, якi ëн запiсау у 1–2 агульных сшытках з вершамi i перакладамi.

Падрабязны тэкст аутабiяграфii – без пачатку (вырваны лiсты), пад iм

указана дата завяршэння напiсання аутабiяграфii –Мiнск, 5/III–1949 г.

(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 4, стар. 61–64). У 1958 годзе у часопiсе

«Полымя» адбылася першая публiкацыя аутабiяграфii, а у 1963 годзе

у дапоуненым варыянце яна уключана у зборнiк «Пяцьдзесят чатыры

дарогi», аднак абедзве публiкацыi iстотна адрознiваюцца ад рукапi-



МАКСIМ ТАНК: МIФЫ I РЭАЛЬНАСЦЬ... 163

снага аутографа у сшытках з вершамi. У рукапiсе аутар спыняецца

на дэталях, дае па ходзе аповеду некаторыя тлумачэннi, падрабязна

апiсвае некаторыя важныя падзеi у яго жыццi i жыццi краiны, што,

безумоуна, павiнна стаць для даследчыкау жыцця i творчасцi Максiма

Танка добрай крынiцай звестак i iнфармацыi пра паэта.

Ва уступны артыкул да 9-га тома уведзены дакументы, якiя тлума-

чаць многiя запiсы Танка у «Лiстках календара» i дзëннiках: даведка

з сельсавета аб сямейным становiшчы Скурко Iвана Фëдаравiча, баць-

кi паэта, за 1952 г., даведка ад начальнiка партызанскага цэнтра аб

забароне партызанскiм атрадам браць у сям’i аддзенне i харчаванне

за 1943 г.; «выпiска з пратакола аб адмене пастановы аб аднясеннi ха-

зяйства Скурко I. Ф. да кулацка зажытачных хазяйствау» за 1941 г.;

тэлеграма з прадпiсаннем адбыць у Бранск на пасаду пiсьменнiка рэ-

дакцыi «За Советскую Белоруссию» за 1941 г. Ва уступным артыку-

ле выкарыстаны наступныя новыя матэрыялы з БДАМЛМ, з дапамо-

гай якiх на даунiя падзеi вiленскага перыяду можна паглядзець больш

канкрэтна, гэта: матэрыялы судовых спрау па абвiнавачваннi Максiма

Танка у прыналежнасцi да КПЗБ i вядзеннi iм антыурадавай дзейна-

сцi за 1933–34 гг.; ксеракопii газеты «Беларускае жыццë» за 7 чэрвеня

1932 г., якая адразу пасля выхаду была канфiскавана, i у сучасных архi-

вах не захавалася нiводнага нумара (у гэтай газеце Максiм Танк упер-

шыню апублiкавау верш «Заштрайкавалi гiганты-комiны», i менавiта

гэты нумар стау падставай арышту Танка у 1933 годзе); крытычны

артыкул у часопiсе «Шлях моладзi», у якiм Язэп Найдзюк абвiнавачвае

Танка як крытыка у беспадстаунасцi яго нападкау на Мiхася Машару

як непартыйнага пiсьменнiка; верш «Прысвячаю А. Чарняускай-Орсе»

у газеце «Наша воля» за 1936 г. i фотаздымкi, на якiх Танк з А. Чар-

няускай-Орсай, пра што гаварылася у «Лiстках календара» за 1936

i 1938 гг.; лiсты рэдактара газеты «Наша воля» В. Склубоускага з вы-

казваннем незадавальнення у сувязi з прынiжэннем ролi яго у падполь-

най барацьбе у Заходняй Беларусi за 1958 г.; лiст неустаноуленай асобы

(за подпiсам Сашы: магчыма, гэта быу Хадзiнскi, з якiм калiсьцi паэт

жыу у Вiльнi, але мы можам толькi здагадвацца) аб В. Склубоускiм

за 1958 г.; лiст Мацконiса-Мацкявiчуса, члена КПЗБ, з просьбай напi-

саць рэкамендацыю для атрымання персанальнай пенсii; тры лiсты ад

Ëнаса Каросаса, лiтоускага журналiста i сябры Максiма Танка, з рэка-

мендацыямi i праукамi некаторых мясцiн «Лiсткоу календара» за 1967

i 1968 гг.

Пры падрыхтоуцы дзëннiкау (9–10 тамы Збору творау у 13 та-

мах) з фондау Танка (вопiс 6) выкарыстаны запiсы са сшыткау з ру-
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капiсамi вершау. Аутар у гэтых сшытках суправаджау вершы рознымi

каментарыямi i часта змяшчау памiж тэкстамi вершау дзëннiкавыя за-

пiсы, якiя iм не былi уведзены потым у самi тэксты дзëннiкау. У гэтых

запiсах Максiм Танк не толькi канстатуе факты свайго жыцця, але

i разважае пра беларускую лiтаратуру, эмацыянальна выказваецца пра

прачытаныя творы, выступае з крытыкай у адрас уласных творау,

занатоувае думкi пра творчасць, палiтыку, сацыяльнае жыццë наро-

да i г.д. Гэтыя запiсы мы уключылi у 10 том – «Дзëннiкi» (1960–1994)

Максiма Танка i змясцiлi ва уступным артыкуле да тома.

Задача па падрыхтоуцы 12-га тома «Лiсты Максiма Танка»

ускладнена тым, што некалькi папак з лiстамi (сярод iх былi ксера-

копii з архiуных лiстоу i ксеракопii, перададзеныя у тэксталагiчную

групу адрасантамi з Беларусi, Расii, Украiны, Польшчы i Лiтвы i г.д.),

а таксама каментарыямi да iх прапалi у 2008 годзе па вiне аддзела

узаемасувязяу лiтаратур, у якiм знаходзiуся сейф з усiмi тэкстамi для

Збору творау, пры пераездзе у новы будынак пры уз’яднаннi Iнсты-

тута лiтаратуры iмя Янкi Купалы з Iнстытутам мовы iмя Якуба Ко-

ласа, i таму тэксталагiчнай групе давялося узнауляць гэты матэрыял

з нуля. Праводзiлася праца па апрацоуцы новавыяуленых у архiвах

лiстоу Максiма Танка, якiя налiчвалi больш за 400 адзiнак. У 12-ы том

таксама уведзены лiсты з перапiскi Максiма Танка з жонкай – гэта

перапiска налiчвае 150 лiстоу, сярод якiх толькi восем былi надру-

каваны раней, астатнiя прыведзены упершыню. Таксама знойдзена

некалькi рукапiсных i машынапiсных лiстоу, адны з якiх пiсалiся пад

капiрку, iншыя, на нашу думку, не былi адпраулены адрасату (маг-

чыма i тое, што аутар пiсау спачатку чарнавы тэкст лiста, а потым

перапiсвау i адсылау белавы; гэтае меркаванне выклiкана наяунасцю

вялiкай колькасцi лiстоу з праукамi, у асноуным пры адказах на кан-

крэтныя пытаннi анкет, пры задавальненнi просьб расказаць пра сваю

бiяграфiю i г.д.). У асобных выпадках цяжка цi немагчыма вызна-

чыць адрасата лiста. У некаторых выпадках зварот да дзëннiкавых

запiсау, у якiх аутар канстатавау шматлiкiя падзеi уласнага жыцця,

сярод якiх перапiска мела вялiкае значэнне, – дапамог нам вызначыць

адрасата. Унiкальнай можна лiчыць знаходку лiстоу Максiма Танка

да У. Калеснiка (у чатырох варыянтах: рукапiсныя i машынапiсныя

з аутарскiмi праукамi) i адказ У. Калеснiка на заувагi Максiма Танка.

Таксама знойдзена некалькi лiстоу з рознымi просьбамi, адрасаваных

Танку, i адказы паэта на гэтыя лiсты (лiсты А. Каурусу, А. Кауку,

у музей Сваткаускай школы, настаунiцы Iльянскай школы). Сярод

844 лiстоу, прадстауленых у томе, толькi 106 лiстоу раней друкавалiся
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у розных крынiцах, а гэта значыць – амаль 90% тэкстау пададзены

упершыню.

У 13-ы том уключаны 69 артыкулау i 62 выступлення паэта, якiя не

увайшлi у 8-ы том гэтага ж выдання. Сярод уключаных у 13-ы том ëсць

тэксты, якiя публiкавалiся у перыядычным друку i зборнiках, i тэкс-

ты, якiя уяуляюць сабой чарнавыя i белавыя аутографы, упершыню

тут змешчаныя. Варта было увесцi у том разрозненыя тэксты, кштал-

ту неапублiкаваных справаздач, некралогау, характарыстык i даве-

дак i г.д., аднак па прычыне таго, што артыкулы i выступленнi за-

нялi 970 старонак, памеры тома былi б значна перавышаны. Максiм

Танк пiсау публiцыстычныя тэксты на беларускай, рускай i польскай

мовах (польскамоуныя падавалiся з перакладам на беларускую мову,

якiя былi змешчаны у каментарыях). Таксама былi асобныя тэксты

на нямецкай i лiтоускай мовах. Не уключаны у 13-ы том аб’ëмныя

выступленнi паэта на сесiях ААН, большасць з якiх мела палiтычны

характар i адлюстроувала пазiцыi дзяржавы адносна падзей у свеце.

У названых выступленнях Максiм Танк паустае як «калектыуная асо-

ба», як прадстаунiк краiны, а таму у меншай ступенi у iх знаходзiць

выяуленне iндывiдуальнасць яго асобы.

Сярод папер, атрыманых ад сямейнiкау, намi былi выяулены

i асобныя аутографы, дакументы, газетныя выразкi, якiя не увайшлi

у 8-ы том Збору творау (кшталту завяшчанне, рэкамендацыя, справа-

здача, даведкi i г.д.), а таму многiя з пералiчаных матэрыялау будуць

апублiкаваны у дадатках манаграфii С. Калядкi, “Максiм Танк: но-

выя факты, матэрыялы, iнтэрпрэтацыi”, якая павiнна выйсцi у канцы

2013 – пачатку 2014 гг. Дадатак уключае тыя архiуныя дакументы

з фонду Максiма Танка, якiя будуць апублiкаваны упершыню. Сярод

новых – чарнавыя накiды i завершаныя вершы, запiсаныя Максiмам

Танкам у 8-i сшытках (7 з якiх – агульныя сшыткi, апошнi сшытак за

1994–1995 гг. – звычайны вучнëускi), блакнотах з вершамi i на паасоб-

ных лiстах, якiя так i не былi апублiкаваны аутарам па розных пры-

чынах. Намi выяулена каля 460 непублiкаваных вершау, чарнавых

накiдау, рэдакцый i варыянтау, якiя упершыню падаюцца у дадат-

ку манаграфii. Некаторыя з iх былi значна перайначаны паэтам, таму

iх ужо цяжка лiчыць варыянтамi апублiкаваных творау, з некаторых

Максiм Танк запазычыу асобныя удалыя радкi i стварыу новыя ары-

гiнальныя тэксты, мала цi увогуле не звязаныя iдэйна з першапачат-

ковымi, некаторыя пачынау пiсаць, але так i не завяршыу, пакiнуушы

у запiсах асобныя чатырохрадкоуi цi некалькi незавершаных строф,

а некаторыя хоць i набылi завершаны выгляд, але з рознымi пазнакамi
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аутара, кшталту «дапрацаваць!» (дарэчы, усе аутарскiя пазнакi, на-

ват пытальнiкi насупраць вершау, запiсаны над тэкстамi у дужках),

так i не былi вынесены на прысуд чытача. Сярод новых тэкстау су-

стракаюцца i варыянты тых вершау, з якiмi аутограф значна разы-

ходзiцца у спосабах раскрыцця формы i зместу. Зноу жа пауставала

пытанне – цi мэтазгодна i правiльна падаваць у дадатку чарнавыя

накiды, у якiх былi стылëвыя хiбы, русiзмы, няправiльныя формы ва

ужываннi лексем, але гэта ж i зразумела – таму яны i лiчацца чар-

навымi, што аутар шукау падыходы да адзiна правiльнага гучання

верша. I таму праца паэта са словам, адлюстраваная у чарнавых на-

кiдах, – гэта вельмi неабходная крынiца для даследчыцкай працы, для

усебаковага i глыбокага асэнсавання вытокау таленту Максiма Танка,

яго развiцця. Унiкальнымi з’яуляюцца шматлiкiя спробы паэта знайсцi

тое непарыунае адзiнства памiж формай i зместам, якое толькi i можа

стаць апрауданнем таму, каб назваць напiсанае вершам, а не проста

зарыфмаваным тэкстам.

Па-за першымi шасцю тамамi Збору творау засталiся вершы, якiя,

на думку укладальнiкау выдання, маглi быць прыпiсаны Максiму

Танку на падставе iдэйна-тэматычнага супадзення з надрукаваны-

мi творамi, частковай адпаведнасцi псеуданiмау тым, якiя пададзены

у слоунiку Я. Саламевiча як прыналежныя Яугену Iванавiчу Скур-

ко i г.д. У газеце «Раздавiм фашысцкую гадзiну» шматлiкiя творы па-

даюцца без подпiсау аутарау, але у Нацыянальным архiве Беларусi зна-

ходзiлiся падшыукi газет з указаннем прозвiшчау, напiсаных алоукам,

пад творамi без аутарства. Хто гэта зрабiу i цi дакладна пазначаны

прозвiшчы? Толькi на падставе гэтай iнфармацыi мы не маглi пада-

ваць вершы як аутарскiя.

У фондах Максiма Танка захоуваецца «Прадмова да паэмы «На-

рач», якая была надрукавана у «Старонках успамiнау» Максiма Танка

(зб. «У суровыя гады падполля», 1958 г.), аднак у скарочаным вы-

глядзе. Першапачатковы варыянт прадмовы у рукапiсным выглядзе

(запiсаны у сшытку з вершамi – ф. 25, воп. 6, спр. 4, стар. 9, зв. –10)

выглядау у поуным варыянце наступным чынам:

Зiмой 1934 года, пехатою вяртаючыся дамоу з вiленскага лукiш-

скага вастрогу, я упершыню убачыу воз. Нарач. Зiма была голая, бяс-
снежная. Толькi маразы глыбака умарозiлi зямлю i пакрылi чыстым
i празрыстым iльдом вазëры. На меншых вазëрах лëд быу роуны, як
шкло, на Нарачы, якое замярзае пазней [за усе вазëры] i якое рэдка
калi бывае спакойным, лëд быу як свежая ралля, бугрысты, няроуны.
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Дзень [быу пагожы] уставау пагожы. [Лëд] Нарач iскрыуся пад пра-
меннямi сонца. Здавалася, што мiльëны сонц застыла i гарыць у iль-
дах. Ад Купы iшла грамада рыбакоу глушыць рыбу. Лëд патрэскiвау
пад iх нагамi. Злева чарнеу высокi гарысты бераг густа заселяны ры-
бацкiмi вëскамi, зправа – цëмная паласа наднарачанскiх бароу, якiя
цягнулiся аж да Гатавiч. Перада мною была бясконцая гладзь возе-
ра, амаль на дваццаць кiламетрау, бо за вузкiм [паласой дарогi] пе-
рашэйкам яшчэ мiналi вазеры Мястра, [i Баторын] з берагоу якога
можна было убачыць высокiя белыя вежы касцëла у Старым Мядзе-
ле. На адной з рыбацкiх хат я тады i пабачыу загад польскага урада
забараняючы рыбакам лавiць рыбу у Нарачы i ва усiх iншых вазëрах
права да якiх перадавалася розным арэндатарам. Рыбакi моучкi чы-
талi гэты загад. Мне здалося тады што нiхто з рыбакоу паважна
не задумавауся над гэтым загадам. «Мала што панам прыдзе у га-
лаву. Кожны тыдзянь новую трасцу вывешываюць!» – адказау мне
адзiн з рыбакоу на мае пытанне, як адносяцца да усяго гэтага ры-
бакi. I сапрауды зiма прайшла [без] спакойна. Толькi вясной i летам
1935 г., калi польскi урад пачау рэалiзаваць свае намеры, на Нара-
чы разыгралiся тыя бурныя падзеi, якiя галосным рэхам пракацiлi-
ся па усiх вiленскiх вазерах, па Палессi i далей. Нарачанскiя рыбакi
як адзiн паднялiся на абарону сваiх слушных правоу да вазëр. Поль-
скi урад быу змушаны пайсцi на уступкi. Справа цягнулася некалькi
год. Шмат людзей было кiнута за краты польскiх вастрогау, а яшчэ
больш пакутвала ад здзекау палiцыi. Толькi прыход Чырвонай Армii
i вызваленне Заходняй Беларусi палажыла канец цяпрпенням рыбакоу
як i усяму нашаму народу.
Пiсаць паэму «Нарач» я пачау у 1935 годзе у Вiльнi, куды быу

выклiкан ЦК кампартыi Зах. Беларусi на працу у падпольным i ле-
гальным камунiстычным друку. Гэта былi часы нарастання народ-
нага дэмакратычнага фронта – з адной стараны, з другой – разгул
самай чорнай рэакцыi ва усëй Польшчы i асаблiва на тэрыторыi За-
ходняй Беларусi. Цэлай паэму з-за цэнзурных умоу нельга было дру-
каваць. Таму больш як пятую частку яе трэба было выкраслiць [вы-
кiнуць]. Не гледзючы на гэта некаторыя нумары журнала «Калоссе»
у якiм друкавалася паэма, былi канфiскаваны. Толькi у 1940 годзе мне
поунасцю удалося аднавiць тэкст, але зноу-жа перашкодзiла вайна
i зданая у друк паэма недзе загiнула.

«Нарач» – мой першы большы твор. У iм знайшлi свой адбiтак
усе мае пошукi сябе, як паэта, усе недахопы тагачаснай маëй твор-
часцi. Усë ж, не глядзючы на усе слабыя месцы, якiя я зараз мог-бы
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iначай напiсаць, паправiць, – я пакiнуу паэму амаль такой якой яна
была. Шкада, што я не мог аднавiць згублянага, выразанага цензурай
тэкста, [паасобных] радкоу верша i некаторых раздзелау, без чаго
шмат дзе разрываюцца паасобныя звення песянь [i раздзелау паэмы].
Калiсцi рэакцыйны польскi публiцыст Ян Мацкевiч перасцерагау

паноу пiшучы у сваëй кнiзе «Бунт росiстау», што бунт пад берагамi
возера (Нарач) перойдзе як факт у гiсторыю людзей якiя баранiлi
сваiх слушных правоу... i цi легенда рыбацкiх пакаленняу не увянчаiць
яго лаурам эпасу?
Гэты заядлы паланiзатар i прадстаунiк «крэсовага» абшарнi-

цтва быу непамерна здзiуляны калi у 1939 годзе трафiла у яго рукi
паэма «Нарач» якая на цэлы год раней [з’явiлася спробай] яго перас-
цярогi з’явiлася у свет. Ëн тады пiсау у сваëй рэцэнзii («Слово»,
2–III–38 г.) што здарылася тое, «чаго трэба было баяцца». Па-
на Мацкевiча пацяшала только адно, вiдаць спадзявауся палiцэйскiя
i цэнзурныя улады якiя наложуць i налажылi на твор свае veto, што
«паэма не трапiць пад сялянскiя стрэхi».
Але не спраудзiлiся марныя надзеi пана Мацкевiча. Паэма аб нара-

чанскiм бунце не гледзючы на праследаванне беларускага друкаванага
слова, пабывала не пад адной сялянскай страхой, там дзе сягоння
свабодна гучыць беларуская мова [i шумяць нашы вазëры]. Там дзе
шумяць сiнiя хвалi нашых вазëр, [там дзе беларускi народ, у жорст-

кiм змаганнi супроць панскага прыгнëту, а у годы Вялiкай Айчыннай
вайны супроць нямецкiх захопнiкау, пад кiраунiцтвам вялiкага права-
дыра т. Сталiна здабыу сваю свабоду, будуе новае шчаслiвае жыццë.]

Мiнск 25–ХI–45 г.

Акрамя чыста мастацкiх, публiцыстычных i лiтаратуразнаучых

тэкстау, у фондах Максiма Танка знаходзяцца шматлiкiя дакумен-

ты, звязаныя з рознымi вiдамi яго дзейнасцi на працягу жыцця. Так,

у БДАМЛМ, у ф. 25, воп. 6, спр. 130, ëсць «Выдавецкi дагавор на лi-

таратурны твор» за 6.02.1995 г. – заключаны дырэктарам выдавецтва

«Мастацкая лiтаратура» Андраюком Серафiмам Антонавiчам i Мак-

сiмам Танкам аб выданнi кнiгi «Errata» (вершы, пераклады), 4 аут.

арк. Разлiк – 0,04 ад мiнiмальна зараб. платы за адзiн вершаваны ра-

док i 0,03 ад мiн.зараб.платы за адзiн радок перакладу (Паст.СМ РБ

№868 за 27.12.93 г.)

Напрыклад, у ф. 25, воп. 6, спр. 127 захавалася паперка ад бухгал-

тара Святланы Аркадзьеуны аб пералiчэннi ганарару з ЧССР у су-

ме 112 руб. 16 кап. на рахунак паэта. А з Усесаюзнага агенцтва па



МАКСIМ ТАНК: МIФЫ I РЭАЛЬНАСЦЬ... 169

аутарскiх правах даслалi даведку, што Яуген Iванавiч атрымау з ПНР

за вершы у зборнiку «На моей земле был Освенцим» ганарар у паме-

ры 10 руб. 23 кап. Пасля вылiчэнняу камiсiйных адлiчэнняу – 2 руб.

56 кап., падаткау – 0 руб. 53 кап., аутар атрымау 7 руб. 14 кап.

Сëнняшняму маладому пакаленню будуць ужо незразумелымi прыве-

дзеныя лiчбы i разлiкi, а старэйшыя змогуць убачыць, як высока ца-

нiлася праца пiсьменнiка у даперабудовачны час i наколькi яна абяс-

цэнена ужо падчас перабудовачных працэсау, не гаворачы пра наша

ХХI стагоддзе.

У нядауна знойдзенай аутабiяграфii аутара (была напiсана Тан-

кам у сшытках з вершамi, якiя захоуваюцца у БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6,

спр. 4–5, раней аутабiяграфiя публiкавалася у скарочаным выглядзе,

у 8-ым томе Збору творау яна падаецца з варыянтамi) падрабяз-

на апiсваюцца тыя далëкiя падзеi арыштау i знаходжання у турме

у 1930-я г. (Яуген Iванавiч адсядзеу у турмах пры сумарным пад-

лiку каля двух гадоу), на падставе якiх мы можам мець уяуленне

пра смеласць маладога чалавека, пра яго актыуную грамадзянскую

пазiцыю, пра упэуненасць у справядлiвасцi дзейнасцi КПЗБ. У пас-

ляваенны час, хутчэй у сувязi з падрыхтоукай аутабiяграфii i напi-

саннем успамiнау, Максiм Танк захацеу устанавiць дакладныя даты

знаходжання яго за кратамi. У БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 110–113

захоуваюцца копii дакументау на польскай мове з дзвюх судовых спрау

1933 i 1934 гг., вынiкам якiх было зняволенне Яугенiя Скурко у ка-

стрычнiку 1934 года. Дакладная iнфармацыя прыводзiцца таксама ва

успамiнах I. В.Мальца i у лiсце Мацконiса-Марцiнкявiчуса (гл. нiжэй).

Пазней Максiм Танк шукау дакументы у архiвах Лiтвы, пра што да-

ведваемся з дзëннiкау: 28.IХ.1954: Наведау Вiльнюс. У бiблiятэцы
Лiтоускай АН натрапiу на рэшткi свайго архiва, якi перахоувауся
у Беларускiм музеi Iвана Луцкевiча. Вiдаць, да мяне папрацавалi
тут розныя «даследчыкi». Прапалi мае акты абвiнавачання, роз-
ныя павесткi i прысланыя з Лукiшак калiсьцi мне вершы i грыпсы
В. Таулая i П. Пестрака. Засталiся толькi пустыя канверты, у якiх
яны ляжалi1.

Ëн звяртауся з запытамi у адмiнiстрацыю партыйных архiвау

з мэтай высвятлення дакладных дат яго зняволення i толькi у 1961 го-

дзе з дапамогай сябра Ëнаса Каросаса (1912–1975) – лiтоускага жур-

налiста, рэдактара часопiса «Барыкада» (1932–1937), у савецкi час –

1 Максiм Танк, Лiсткi календара. Дзëннiкi, (у:) Збор творау: У 13 тамах, Мiнск
2009, т. 9, с. 451.
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газеты «Tiesa»; у 1930-ыя гады удзельнiка падпольнага камунiстыч-

нага руху, узнавiу наступныя даты:

По имеющимся у меня выпискам из архивных дел могу сообщить
тебе следующее:
Ты был арестован 1933.5.27.

Процесс Твой состоялся в Вильнюсском окружном суде 1933.11.6

и 7. Приговор: Е. Скурко, С. Лавор, С. Скурко – по шесть лет, Го-
реличонок И., Хвалько М. – по 5 лет, Сицко – 3 года.
Апелляционный суд состоялся 1934.5.1 и Тебя выпустили из

тюрьмы (получил 2 года условно).
Совпадение: первый процесс в Октябрьские дни, второй – в Май-

ские.
1934.2.17. тюремный сторож Трухан Александр в камере 175,

в которой сидели студент Фейгенберг Давид и Фейгельман Ицек,
в вентиляции под парашкой нашëл грипсы.

1934.8.20. Тебя арестовали, а 8.21. допрашивали в Поставах.
Окружной суд 1934.12.5. оправдал Тебя по обвинению за грипсы и поэ-
му «Как бог гулял на вечеринке».
Апелляционный суд 1935.2.20 подтвердил решение окружного су-

да. На Лукишках ты сидел 1934.10.14 в 124 камере. (Рукой Максима
Танка дописано: 33 (1932).

Шифры дел: 1/Ф 31, опись 220, дело 169, 1933 год, Дело Серафима
Лавора и других.

2/Ф 31, 0 230, д281, 1934 г., Дело Евгения Скурко (БДАМЛМ,

ф. 25, воп. 6, спр. 81).

Вышэйпрыведзены лiст ад Каросаса i прыкладзеныя да яго ко-

пii дакументау адлюстроуваюць дакладныя даты знаходжання паэта

у Лукiшскай турме i,што вельмi важна, дапамагаюць вызначыць ролю

асуджаных разам з Максiмам Танкам членау Камунiстычнай партыi

Заходняй Беларусi (у справе адстойвання беларускай мовы i беларус-

кай культуры увогуле). Дарэчы, у Цэнтральным дзяржауным архiве

Лiтвы (ф. 31, воп. 230, спр. 281) захоуваюцца некаторыя матэрыялы

з творчай спадчыны Максiма Танка.

Таксама у архiве пiсьменнiка захоувалася выразка з газеты з ар-

тыкулам С. Панiзнiка «Беларускi падпольны друк у Львове», дзе па-

драбязна распавядаецца аб гiсторыi газеты-аднадзëнкi «Беларускае

жыццë» i звязаных з яе выданнем людзей, дзе згадваюцца i падзеi

красавiка–чэрвеня 1932 года, калi была заведзена судовая справа на

Максiма Танка i калi ëн трапiу у Лукiшкi. У 2012 г. у артыкуле «Дзе
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нарадзiуся Максiм Танк?» С. Панiзнiк удакладняе факты выхаду газе-

ты у свет: Вiленская матрыца была выраблена стараннямi аднадумцау
Максiма Танка, бо сам ëн у гэты час сядзеу за кратамi Лукiшак.
Але 1500 асобнiкау заходнебеларускага выдання былi канфiскаваны.
У Дзяржауным архiве Львоускай вобласцi (фонд № 11, вопiс 29, адзiн-
ка захавання 6348) мне перанеслi на фотастужку старонкi «Бела-
рускага жыцця» («Звязда». 2012. 15 верасня.). У лiсце за 8.III.66 г. да

Танка С. Панiзнiк пiсау: Ад выдання першай газеты захавалася толь-
кi 200 экз., а «Жыцьцë», напэуна, сканфiскавана поунасцю. У сувязi
з гэтым хочацца спытаць, цi трапiла у Беларусь што-колечы з гэтых
нумароу? (БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 71). Не, не трапiла, мы можам

у архiве бачыць толькi фотакопiю газеты.

Нам удалося даведацца з судовых спрау,што пералiчаныя Серафiм

Лавор, Ян Гарэлiчонак, Мiхаiл Хвалько, Сяргей Скурко, Мiкалай Сiц-

ко з’яулялiся прыхiльнiкамi камунiстычных iдэй, аднак наколькi яны

былi задзейнiчаны у стварэннi газеты-аднадзëнкi «Беларускае жыццë»

(першы ж нумар быу канфiскаваны польскай адмiнiстрацыяй i трапiу

у судовую справу у якасцi рэчавага доказу) – патрабуе асобнага рас-

следавання. Маладыя людзi атрымалi розныя тэрмiны зняволення –

ад трох да шасцi гадоу. Ëсць такое меркаванне, што пад некаторымi

крыптанiмамi у «Лiстках календара» хаваюцца менавiта стваральнiкi

i распаусюджвальнiкi газеты «Беларускае жыццë», якая выйшла 7 кра-

савiка 1932 года. Ян Гарэлiчонак (нар. у 1906 г.), зыходзячы з пазнак

Яугена Iванавiча, рэдактар газеты, фатаздымак якога прыкладзены

да судовай справы i на адвароце якога рукой Максiма Танка напiсана:

рэдактар газеты «Беларускае жыццë» у 1932 г. Ëн быу членам КПЗБ

з 1931 па верасень 1932 гг. Па афiцыйнай версii рэдактарам газеты

«Беларускае жыццë», што выдавалася у Львове, з’яуляуся Ян Савiцкi.

У артыкуле С. Панiзнiка «Беларускi падпольны друк у Львове» пры-

водзяцца яшчэ i такiя факты: 22 чэрвеня 1932 года вiленская пракура-
тура з паметкай «Вельмi пiльна!» паслала у Львоу яшчэ адзiн лiст.

«На падставе фiгуруючых доказау у справе супраць КПЗБ (справа Ан-
дрэя Малька, справа доктара Шырана i iнш.) наша пракуратура вы-
казала меркаванне, што гэта газета («Беларускае жыццë») была вы-
дадзена пад кiраунiцтвам вядомага дзеяча КПЗБ Адольфа i рабiлася
з яго удзелам. Пацверджаннем такой думкi служыць змест газеты,
у якой выразна прабiваюцца пракамунiстычныя тэндэнцыi...». Далей
паведамлялася, што на падставе паказанняу абвiнавачанага Яугена
Скурко пацверджана, што верш «Заштрайкавалi гiганты комiны» –

яго твор. Але Скурко не сказау, каму ëн уручыу гэты верш для пера-
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дачы рэдактару названай аднаднëукi. У лiсце да Танка за 8.III.1966 г.

С. Панiзнiк пiша, што ... зрабiу копii з яшчэ адной беларускай газеты,
а праудзiвей – часопiса, якi выйшау у Львове праз тры месяцы пасля
выдання «Беларускага жыцця». Размова iдзе пра аднаднеуку «Жыць-
цë». Рэдактар яе – Ян Горэльчонак. Рэпрадукцыю з яго фотаздымка
пасылаю Вам (БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 71). Такiм чынам, узнiкла

пэуная блытанiна, рэдактарам якой газеты быу Гарэлiчонак?

У публiкацыi В. Селяменева i В. Скалабана у часопiсе «Полымя»

(2007, № 9) змешчаны тэкст-аутограф аутабiяграфii Максiма Танка

(даецца наступная спасылка без указання архiва: фонд 4п, воп. 23,

спр. 4276, арк. 4, 4 аб.). У адпаведнасцi з подпiсам пасля тэксту,

аутабiяграфiя была напiсана у Беластоку 12.V.41 г. Аутографы, пры-

ведзеныя у часопiсе «Полымя» i дадатку да нашай манаграфii, зафiк-

савалi некаторыя разыходжаннi у апiсаннi i трактоуцы пэуных падзей.

Напрыклад, у публiкацыi, змешчанай у часопiсе «Полымя», адзначаец-

ца, што у 1940 г. ажанiуся, а у дадатку у «Аутабiяграфii» – З Любай,
з сваей жонкай (пажанiлiся мы толькi у 1939 г. пасля вызвалення
Заходняй Беларусi) сустракауся я некалькi раз у Варшаве, дзе тады
яна працавала у ЦК машынiсткай i перакладчыцай. Больш пытанняу

выклiкае факт пераходу мяжы Максiмам Танкам, калi у 1932 годзе ëн

нелегальна пайшоу з Заходняй Беларусi у былы Савецкi Саюз. У пуб-

лiкацыi з часопiса «Полымя» скупа адзначаецца, што пасля следства
я быу выпушчаны пад залог 200 злотых i у вераснi гг. (1932. – К. С.)

пайшоу у Сов. Саюз. У Мiнску мяне не затрымалi, а вярнулi назад.
У дадатку 2 нашай манаграфii у аутабiяграфii Танк дае крыху больш

iнфармацыi: Восенню 1932 г. калi зноу пачалiся арышты на Заходняй
Беларусi я рашыу не чакаць пакуль мяне возьмуць i уцячы у Совецкi
Саюз, дзе думау падвучыцца ды зноу вярнуцца на працу. Але з Мiн-
ску мне прыйшлося вярнуцца раней як я думау. Праз пару тыдняу я
быу у Вiльнi. Пры дапамозе маëй знаëмай [та] сяброукi Любы Асае-
вiч, я сустрэуся з старымi таварышамi з падполля. Максiм Танк не
тлумачыць, што здарылася у Мiнску i чаму яму давялося вярнуцца

– пасля якiх размоу i з кiм. У адным з апошнiх iнтэрв’ю (апублi-

кавана у газеце «Звязда», 1992, 17 верасня) Яуген Iванавiч згадвае

тыя падзеi i тое, што у Мiнску ëн трапiу у савецкую турму, у пад-

валы НКУС: – Мяне i групу камсамольцау, якiя уцяклi з Наваград-
чыны, трымалi у жудасных умовах. Маладых людзей хутка паслалi
на лесараспрацоукi, а мяне усë правяралi i правяралi, цi не агент я
дэфензiвы. Высветлiушы усë, вырашылi зноу пераправiць у Польшчу.
Чаму? У 1932 годзе было рашэнне Камiнтэрна, каб трымаць толь-
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кi тых людзей, якiм пагражае палявы суд цi смяротная кара. У мяне
такой пагрозы не было, хаця i iснавала небяспека. Я быу ужо аутарам
некалькiх вершау, якiя увайшлi у хрэстаматыю заходнебеларускай лi-
таратуры. Супрацоунiкi НКВД мяне выпрабоувалi да апошняга мо-
манту. У ноч, якая папярэднiчала пераходу гранiцы назад у Польшчу,
у камеру пасадзiлi нейкага хлопца, якi увесь час палiвау граззю Савец-
кi Саюз. Сцярпець гэтага я не мог i дзьмухнуу яму добра. Назаутра я
перайшоу мяжу i зноу апынууся у Вiльнi, звязауся з падполлем. Тыя
пытаюцца, чаго прыехау, чаму не затрымауся, не пайшоу на курсы,
як Таулай, як iншыя? Гэта ужо сëння я разумею, што каб тады
затрымауся у Мiнску, то напэуна не ацалеу бы. Нiхто з маiх сяброу,
якiя з Заходняй Беларусi пайшлi у СССР, не выжылi. Хоць названыя
падзеi i заселi стрэмкай у памяцi, аднак не змаглi пауздзейнiчаць на

стауленне Яугена Iванавiча да савецкай улады, якая, як яму здавалася,

адна магла пазбавiць Заходнюю Беларусь ад уцiску панскай Польш-

чы. Адзначаныя факты гавораць пра тое, што i сам аутар блытауся

у дакладных датах, уносячы пэуны дысананс у трактоуку яго жыцця

i творчасцi.

Для Максiма Танка перадваенныя гады сталi iспытам на адда-

насць справе, на добранадзейнасць i вернасць партыйным iдэалам. Быу

вельмi няпросты час, калi ворагамi народа называлiся нават праве-

раныя людзi, якiя прайшлi праз полымя рэвалюцыйных падзей i за-

сталiся адданымi сынамi сваëй радзiмы. КПЗБ выступала за перамогу

сацыялiстычнай рэвалюцыi у Польшчы, за права на самавызначэнне

Заходняй Беларусi, лiквiдацыю памешчыцкага землеуладання i пера-

дачу зямлi сялянам без выкупу. Была распушчаная пастановай Вы-

канкаму Камiнтэрну у жнiунi 1938. Даносы, у якiх белае станавiлася

чорным, а паклëп без праверкi успрымауся за выкрывальнiцтва вора-

га, перайначылi лëс адных, а для iншых сталi прысудам. У 1939 го-

дзе былi арыштаваны кiраунiкi КПЗБ, многiя з iх былi расстраляны.

Увогуле з кастрычнiка 1939 да 22.6.1941 у заходнiх абласцях Беларусi

пры актыуным удзеле членау Бюро ЦК КП(б)Б, партыйных органау

Беластоцкай, Брэсцкай, Баранавiцкай, Вiлейскай i Пiнскай абласцей

было рэспрэсiравана (за выключэннем ваеннапалонных польскай ар-

мii) больш за 125 тыс. чал., з iх больш за 120 тыс. высланы у Сiбiр,

Казахстан i iншыя рэгiëны СССР. Паэт быу у разгубленасцi: адданыя

сыны справе вызвалення краiны ад уцiску польскай улады апынулiся

за кратамi. Як адзначалi многiя даследчыкi творчасцi Максiма Танка,

у той час i ëн трапiу у рухавiк знiшчальнай машыны НКУС, аднак

не знайшлося сур’ëзных прычын для арышту. Але сям’я Максiма Тан-
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ка атрымала сур’ëзнае абвiнавачванне, пра што сведчыць наступны

дакумент (захоуваецца у БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 216):

ВЫПИСКА

из протокола №4 заседания исполкома

Мядельского райсовета депутатов трудящихся

от 20-го января 1941 г.

Слушали: Об отмене постановления РИК от 8 октября 1940 г. об

отнесении хозяйства г-на Скурко И. Ф. к кулацко зажиточным хозяй-

ствам и утверждении рыночного дохода в сумме 1995 руб.

Решили: Отменить постановление РИК от 8.Х.1940 г. об отнесении

хозяйства г-на дер. Пильковщина Калиновского с/совета Скурко И. Ф.

к числу кулацко зажиточных хозяйств и утверждения рыночных дохо-

дов.

Оставить облагаемый сельхоз. налогом доход только от с/хозяй-

ства.

Зав. общим отделом Зверуго

Менавiта па прычыне таго, што руплiвых, клапатлiвых i сапрауд-

ных гаспадароу з сям’i Скурко назвалi кулакамi, лëс Максiма Тан-

ка мог прывесцi яго у засценкi турмы альбо у далëкiя раëны Сiбiры.

У дзëннiках за 30.IV.1942 г. Танк пiша: Ведау я Пятра Захаравiча
Калiнiна па Вiлейцы, дзе ëн працавау сакратаром абкома i заступiуся
за маiх бацькоу, якiх у 1941 г. збiралiся вывезцi у Сiбiр. Дзякуючы
умяшанню партыйных улад, бацькi Танка пазбеглi долi высыльных.

Варты увагi яшчэ адзiн эпiзод з творчай бiяграфii паэта. У выяу-

леным у архiвах артыкуле «Бура над Нараччу: Пiсьмо пра творчыя

планы» («ЛiМ», 17 жн. 1940 г.) Максiм Танк распавядау пра працу

над сцэнарыем мастацкага фiльма, прысвечанага барацьбе нарачан-

скiх рыбакоу з прыгнëтам польскiх паноу, якi ëн напiсау у Ялце у до-

ме адпачынку. Падчас вайны сцэнарый блукау па розных iнстанцыях

i недзе надоуга лëг на палiцах. Танк згадвае пра яго у «Аутабiяграфii»:

Перад самай вайной я здау у друк свой новы зборнiк вершау i закончыу
працу над сцэнарыем «Бура над Нараччу». Усë гэта недзе загiнула
(т. 8, с. 86). Яшчэ раз нагадаем, што пра гiсторыю сцэнарыя распа-

вядаецца у зборнiку Л. Рублеускай i В. Скалабана «Время и бремя

архивов и имен: Очерки. Эссе. Пьеса» (Мiнск 2009, с. 124–130) у раз-

дзеле «О Буре, Граните и Танке». В. Скалабан сцвярджау, што зга-

даны сцэнарый быу некалi згублены, а знойдзены ëн ужо пасля смерцi

паэта супрацоунiкамi Нацыянальнага архiва Беларусi пры апрацоуцы

iмi старых вопiсау дакументау ЦК Кампартыi Беларусi: Максим Танк
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после войны очень хотел найти упомянутый сценарий. Он был ему
особенно дорог. Ведь Нарочанский край – это родина поэта, и, ве-
роятно, прототипами героев сценария были люди, хорошо ему зна-
комые. В основу сценария положена поэма Максима Танка «Нарач»,
написанная в 1937 году... К сожалению, при жизни классика он так
и не был найден. Но вот благодаря сотрудникам Национального ар-
хива Беларуси, которые переработали старые описи документов ЦК
Компартии Белоруссии и издали их отдельным томом, сценарий стал
доступным. Почему же его так долго не могли найти? Видимо, дело
в том, что он проходил в описях просто под названием «Буря над
Нарочью». Если бы было упомянуто имя автора, то, разумеется,
кто-то давно обратил бы внимание на это дело.
Итак, вот оно, пережившее военное лихолетье и шестьдесят

семь лет забвения «Дело № 262» из связки № 32, описи № 27, фонда
№ 4, датированное 1940 годом... 29 листов литературного сценария
художественного фильма для киностудии «Советская Беларусь»2.
Аднак В. Скалабан спасылаецца на фонды Нацыянальнага архiва Бе-

ларусi, не ведаючы, што яшчэ адзiн варыянт захоуваецца у фондах

БДАМЛМ. Чаму не зауважаны ëн праляжау шмат гадоу у БДАМЛМ,

калi згодна з дакументамi, укладзенымi у справу, зварот чытачоу да

сцэнарыя быу яшчэ у студзенi 1975 года. Мы можам апеляваць да да-

ты карыстання чытачамi дакументам (сцэнарыем) у архiунай справе

пры сцвярджэннi таго факта, што сцэнарый нiкуды не прапау, i больш

таго – захавалася два варыянты, нам вядомыя. У вопiсе № 1 з фондау

Беларускага дзяржаунага архiва-музея лiтаратуры i мастацтва ëсць

прадмова, у якой гаворыцца, што матэрыялы у архiу трапiлi ад са-

мога паэта у 1962 годзе, а у 1963 годзе яны былi апрацаваны яго

супрацоунiкамi i набылi статус агульнадаступных. Як мы ужо адзна-

чылi, цiкавасць да сцэнарыя у карыстальнiка фондам Максiма Танка

упершыню узнiкла у 1975 годзе (значыць, больш як праз дзесяць гадоу

пасля таго, як быу створаны першы вопiс). Па словах архiвiстау, збi-

рала i дастауляла у БДАМЛМ творы i дакументы Максiма Танка яго

сакратар, а таму сцэнарый праляжау незауважаны аутарам сярод па-

пер i трапiу у архiу. «Аутабiяграфiя», у якой гаворыцца аб страчаным

сцэнарыi, публiкавалася у 1958 годзе i дапаунялася у 1963 годзе. Ме-

навiта у гэты перыяд паступiлi першыя дакументы у БДАМЛМ. Ад-

куль яго узяла сакратар Максiма Танка i чаму ëн пра гэта не ведау

2 Л. Рублеуская, В. Скалабан, Время и бремя архивов и имен: Очерки. Эссе.
Пьеса, Минск 2009, с. 125.
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– адкрытае пытанне. Але атрымалася так, што сцэнарый знаходзiуся

яшчэ пры жыццi паэта у архiве i хутчэй за усë ëн не падумау яго

там шукаць. Яшчэ некалькi адкрытых пытанняу – колькi варыянтау

сцэнарыя было зроблена у далëкiм 1941 годзе, калi на сëнняшнi дзень

ужо выяулены два. А таксама сцэнарый з Нацыянальнага архiва Бе-

ларусi мае 29 старонак, а з БДАМЛМ – 95. Абодва сцэнарыi напiсаны

на рускай мове – а цi iснавау варыянт на беларускай? Максiм Танк

нi у аутабiяграфii, нi у дзëннiках не давау каментарыi наконт таго, на

якой мове ëн стварауся i цi iснавалi розныя варыянты.

Машынапiс сцэнарыя (95 старонак машынапiснага тэксту на рус-

кай мове, рэжысëрская распрацоука Э. Аршанскага i Б. Шрэйбы;

кiнастудыя «Савецкая Беларусь», 1941 год; БДАМЛМ, ф. 25, в. 1,

с. 2. л. 1–95) уяуляе сабой уручную зроблены альбом. На вокладцы

уверсе у правым вугле пад набраным iмем i прозвiшчам паэта яго

подпiс ад рукi. На першай старонцы машынапiсу два запiсы: Утвер-
ждаю Большаков 7/VI.41 г. i у правым вугле знiзу на сценарии по-
сланном студии сделана след.надпись: сценарий утверджен предсе-
дателем [нрбр] с предложением поработать над концом сценария
(похороны должны быть сделаны более реалистичными). Сцена по-
хорон должна быть представлена на дополнительное утверждение
ст.редактору. У фондаускай справе да арыгiнала сцэнарыя прыклад-
ваецца афiцыйны зварот М. I. Рома да старшынi камiтэта па справах

кiнематаграфii пры СНК СССР I. Р. Бальшакова з просьбай зацвер-

дзiць гэты сцэнарый. I такiх заблытаных гiсторый у жыццi Максiма

Танка, як бачым, было нямала.

Вернемся да знiкшых дзëннiкау Максiма Танка. Гэта праблема

узнiмалася мною у артыкуле, апублiкаваным у ЛiМе за 14 жнiуня

2009 г. «Дзе дзëннiкi Максiма Танка?». Гэтае пытанне i па сëнняшнi

дзень застаецца адкрытым. Дзëннiкi павандравалi па розных iнстан-

цыях, пабывалi у розных руках... i у нечых так i засталiся. Пытанне

аб месцы знаходжання дзëннiкау славутага беларускага паэта узнiкла

у сувязi з падрыхтоукай 9-га тома Збору творауМаксiма Танка «Лiст-

кi календара» (1936–1939 гг.).Дзëннiкi (1941–1994 гг.)».Нагадаем,што

адказным за афармленне тэкстау дзëннiкау i аутарам каментарыяу да

тэкстау дзëннiкау з’яуляуся У. М. Казбярук, лiтаратуразнауца з вялi-

кiм вопытам у даследаваннi беларускай лiтаратуры. У свой час (праца

па падрыхтоуцы Збору творау была распачата у 1996 годзе) ëн плëнна

працавау над машынапiсам дзëннiкау, выявiу розначытаннi i недаклад-

насцi, адзначыу варыянты i пропускi у параунаннi з машынапiсам Тан-

ка i першапублiкацыяй у часопiсе «Полымя» i усю гэту iнфармацыю
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выкарыстау пры падрыхтоуцы тэкстау дзëннiкау i каментарыяу да iх.

Аднак вычытаць тэкст дзëннiкау, падрыхтаваны У. М. Казберуком,

звяраючы з арыгiналам, было немагчыма з-за адсутнасцi гэтага ары-

гiнала (гаворка iдзе пра 2010 год, калi рыхтавауся 10-ы том).

Тэксталагiчная група прынялася за росшукi тэкстау рукапiсу i ма-

шынапiсу. Па сведчаннi сына Максiма Танка, Максiма Яугенавiча

Скурко, рукапiсы былi знiшчаны самiм Яугенам Iванавiчам пасля та-

го, як на iх аснове ëн надрукавау на машынцы другi варыянт (сëння

складана сцвярджаць, што рукапiсныя запiсы былi перанесены у ма-

шынапiсны варыянт без змен, скарачэнняу i дапауненняу). Максiм

Яугенавiч не бачыу рукапiсу дзëннiкау пасля смерцi бацькi, у да-

машнiм архiве захоувауся толькi машынапiс. Са слоу У.М. Казбе-

рука, рукапiс складау 21 сшытак, сярод якiх былi вялiкiя кнiжнага

фармату канцылярскiя сшыткi i тоненькiя школьныя, асобныя лiсткi

з запiсамi, а таму аутару прыйшлося самому заняцца устанауленнем

паслядоунасцi запiсау i друкаваннем тэкстау дзëннiкау на друкар-

скай машынцы. У апошнiя гады жыцця паэта У. М. Казбярук часта

наведвау паэта дома i у бальнiцы, пра што згадвау i сам Яуген Iванавiч

у дзëннiках, а таму валодау дакладнай iнфармацыяй аб наяунасцi двух

варыянтау тэкстау. 3.I.1994 г. у дзëннiках паэт скардзiцца: I раней
дрэнна друкавау на машынцы, а зараз прапускаю лiтары, цэлыя словы,
хоць ты перадрукоувай. Адрывае мяне ад працы i дамашняя мiтус-
ня, а найгорш – хвароба. Часта зусiм губляюся у сваiх дзëннiкавых
запiсах-нататках3. Пра набор дзëннiкау iнфармацыя ëсць (машына-

пiсны варыянт, згодна з запiсам, стварауся у 1993–94 гг., магчыма,

i у 1995 г.), але пра знiшчэнне рукапiсау паэт нiчога не пiсау.

У сваëй навуковай працы па вывучэннi творчасцi паэта машы-

напiснымi аутографамi карысталiся У. М. Казбярук, У. М. Мiкулiч,

потым у 1996 – пачатку 1997 гг. на аснове машынапiсу у часопiсе

«Полымя» друкавалiся дзëннiкi Максiма Танка, за публiкацыю якiх

у той час адказвалi С. I. Законнiкау, галоуны рэдактар часопiса «По-

лымя», i А. К. Клышка, непасрэдны рэдактар тэкстау. Па сведчаннi

С. I. Законнiкава, пасля апублiкавання дзëннiкi не захоувалiся у ар-

хiвах часопiса, што пацвердзiу i цяперашнi галоуны рэдактар часопi-

са М. М. Мятлiцкi, якi адзначыу, што у спадчыну ад папярэднiкау

атрымау толькi часопiсы «Полымя» за некалькi гадоу выдання. Як

адзначыу А. К. Клышка, пасля апублiкавання ëн не бачыу машына-

пiснага тэксту i не уяуляе, куды, акрамя БДАМЛМ, ëн мог трапiць

3 Максiм Танк, Лiсты. Збор творау: У 13 тамах, Мiнск 2010, т. 12, с. 689.
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(у БДАМЛМ паступалi усе надрукаваныя у часопiсе матэрыялы, у пер-

шую чаргу звязаныя з класiкамi беларускай лiтаратуры). У асабiстым

архiве ëн змог знайсцi i перадаць нашай групе машынапiсны тэкст

за 1980 год – на сëнняшнi дзень адзiнае сведчанне наяунасцi дзëннiкау

у машынапiсным выглядзе (машынапiс перададзены у БДАМЛМ). Ад-

нак i у БДАМЛМ, як сцярджае дырэктар архiва-музея Г. В. Запарты-

ка i яго супрацоунiкi, дзëннiкi так i не дайшлi, а сын паэта туды iх не

перадавау.

Ëсць некалькi версiй адносна месца знаходжання дзëннiкау. Пер-

шая версiя – дзëннiкi маглi трапiць выпадковаму прахожаму падчас

правядзення рамонтных прац у будынку, дзе знаходзiлася рэдакцыя

часопiса «Полымя», – у той час каштоуныя матэрыялы са спадчыны

знакамiтых беларускiх пiсьменнiкау былi у адкрытым доступе з-за ад-

сутнасцi месца для iх захавання. Другая версiя звязана з тым, што

хтосьцi узяу папрацаваць над дзëннiкамi ды так i не вярнуу тэксты нi

у сямейны архiу, нi у БДАМЛМ. Трэцяя версiя заснавана на тым, што

дзëннiкi трапiлi у рукi зацiкауленай у iх авалоданнi асобе i сталi экс-

панатам прыватнай калекцыi. I шэраг падобных версiй можна працяг-

ваць: ëсць версii, але няма прамых доказау на тое, дзе яны могуць зна-

ходзiцца. Нас выратавалi б у падрыхтоуцы тэкстау дзëннiкау да друку

ксеракопii машынапiсу, аднак нi у М. У. Казберука, нi у М. У. Мiкулi-

ча, па iх сцверджаннi, ксеракопii не засталiся. Атрымлiваецца так,што

тэксты дзëннiкау у часопiсе «Полымя» i перапрацаваныя тэксты, якiя

падрыхтаваны для 9-га тома Казберуком, – апошнiя версii дзëннiкау.

Запiсы у дзëннiках аутарам вялiся рэгулярна, у некаторыя гады

паэт вельмi падрабязна апiсвау розныя падзеi асабiстага i творчага

жыцця, аднак у машынапiсе 1940-ы i 1947-ы гады адсутнiчалi. А можа,

i дзëннiкi за 1995 год, да смерцi аутара, сталi уласнасцю зацiкауленых

асоб? Зноу жа, зыходзячы з меркаванняу даследчыкау, «пропускi» ма-

глi быць звязаны з няпростымi перыядамi у жыццi Яугена Iванавiча,

калi яму было не да дзëннiкау; таксама важным аргументам можа ста-

ць самакрытычнае стауленне да вядзення дзëннiкау, калi ëн некаль-

кi разоу прымау рашэнне не пiсаць i зноу вяртауся да запiсау; iснуе

i такая думка, што запiсы у 1940-ы i 1947-ы гг. аутарам знiшчаны цi

згублены. Сярод версiй маучання Максiма Танка у гэтыя гады – акты-

вiзацыя рэпрэсiуных механiзмау у дачыненнi да творчай iнтэлiгенцыi,

у вiр якiх мог трапiць i Максiм Танк як былы заходнiк, як калiсьцi

прызнаны «сын кулакоу» i г.д. Могуць быць i iншыя версii, але гэта

ужо асобная старонка бiяграфii паэта, якая чакае свайго даследчыка.

Можна паставiць шматкроп’е у нашых развагах, аднак i гэта пытанне
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застаецца адкрытым: цi iснуюць увогуле дзëннiкавыя запiсы за 1940-ы

i 1947-ы i 1995 гады?

Як мы ужо адзначалi, у дзëннiках запiсы прыпыняюцца 27/ХI.1994,

а за 1995 г. няма запiсау увогуле. Але у БДАМЛМ, ф. 25, воп. 6, спр. 131

захоуваецца штодзëннiк паэта, якi вëуся з 1986 года да 13.VII.1995 г.
А таму у манаграфii прыводзяцца запiсы са штодзëннiка са снежня

1994 (з моманту завяршэння дзëннiкау) да апошнiх дзëн 1995 года,

дзеля узнаулення апошнiх годоу жыцця Максiма Танка. Памiж запi-

самi ëсць вялiкiя прамежкi – хутчэй за усë у гэты час Яуген Iва-

навiч знаходзiуся у бальнiцы на лячэннi. Магчыма, па стане здароуя

не заусëды атрымлiвалася фiксаваць падзеi. Гартаючы штодзëннiк,

учытваючыся у запiсы у iм, мне было прыемна усведамляць, што паэт

не быу забыты, што яго пастаянна наведвалi дзецi i унукi, пiсьменнi-

кi i калегi па былой працы, карэспандэнты i выдауцы... Нягледзячы

на невыносныя фiзiчныя пакуты, Максiм Танк iмкнууся кожны дзень

выкарыстаць для справы, для творчасцi, для будучынi. Ëн самаахвяр-

на змагауся з хваробамi (у спр. 131 таксама убачым запiсную кнiжку,

у якую ëн запiсвау расклад прыëму лекау), каб яшчэ паспець напiсаць

новы верш, зрабiць яшчэ адзiн пераклад, i пры гэтым ëн не забывау,

што у яго родных iмянiны i трэба iх павiншаваць. Рэвалюцыянерам,

загартаваным у баях, заставауся ëн да апошнiх дзëн.

Ëсць i iншыя праблемы, звязаныя з выданнем Збору творау, ад-
нак яны успрымаюцца другарадна на фоне незразумелага, загадка-

вага знiкнення шматлiкiх матэрыялау са спадчыны Максiма Танка.

Як бачым, падрыхтоука Збору творау праходзiла пад уздзеяннем як
станоучых, так i адмоуных момантау i сiтуацый, якiя то садзейнiчалi,

то тармазiлi працэс тэксталагiчнай працы. Многiя мiфы дзякуючы

архiуным дакументам, былi развеяны, але i створана не менш новых...

якiя чакаюць удумлiвага даследчыка.

Максiма Танка не стала у 1995 годзе, але цiкавасць да яго асобы

i творчай спадчыны з кожным годам усë больш узрастае. Актыуны

навуковы зварот да яго творчасцi абудзiла i святкаванне 100-годдзя

з дня нараджэння народнага паэта у 2012 годзе. Было завершана

выданне Збору творау у 13 тамах, апублiкаваны успамiны, выбра-

ныя вершы, матэрыялы канферэнцый, перавыдадзены з дапауненнямi

i перапрацоукай многiя манаграфii, прысвечаныя Максiму Танку...Але

усë роуна застаецца уражанне,што галоунае слова пра вядомага i невя-

домага Максiма Танка не сказана, што усе лiтаратуразнаучыя ад-

крыццi – толькi подступы да сапрауднага раскрыцця таямнiц таленту

i усенароднай любовi да класiка беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя.
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S T R E S Z C Z E N I E

MAKSYM TANK: MITY I RZECZYWISTOŚĆ
(Z HISTORII PRZYGOTOWANIA „DZIEŁ ZEBRANYCH” W 13 TOMACH

MAKSYMA TANKA)

W artykule opisano proces przygotowania do publikacji „Dzieł zebranych”
w 13 tomach Maksyma Tanka (w latach 1996–2012). Autor artykułu zwraca szcze-
gólną uwagę na materiały, które w roku 2009 przekazał Białoruskiemu Archiwum
Narodowemu syn poety M. E. Skurko. Opisano także trudności w pracy z tekstem
spowodowane zagubieniem oryginalnych dzienników.

Słowa kluczowe: życie i twórczość Maksyma Tanka, dzieła zebrane, nie wydane
wiersze poety, zaginiony oryginał dzienników.

S UMMARY

MAXIM TANK: MYTHS AND REALITY
(FROM THE HISTORY OF MAXIM TANK’S “COLLECTED WORKS”

IN 13 VOLUMES)

The history of preparatory process, which took place in 1996–2012, leading to
the publication of Maxim Tank’s “CollectedWorks” in 13 volumes is described. The
author of the article pays special attention to materials poet’s son, M. E Skurko,
presented to the Belarusian National Archive in 2009. Complexity of the process
connected with the loss of some diaries is revealed.

Key words: Maxim Tank’s life and work, collection of essays, unpublished poems,
lost original diaries.


