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Мая Танкiяна

Максiм Танк (1912–1995) пражыу доугае i надзвычай плëннае

жыццë. У 2012-м годзе да 100-годдзя з дня яго нараджэння выйшау

апошнi том з 13-томнага збору яго творау. Далëка не кожны аутар

можа так шматбакова i глыбока, з сур’ëзнымi дасягненнямi самарэалi-

завацца: як паэт, празаiк, лiтаратурны крытык, перакладчык, мемуа-

рыст... Мяне уразiла, што гэты чалавек, якi шмат зрабiу для беларус-

кай лiтаратуры, якi доугi час займау высокiя пасады, ездзiу за мяжу

на з’езды i юбiлейныя мерапрыемствы, не заганарыуся, паводзiу сябе

дастаткова сцiпла i самакрытычна.

Жыццë шмат разоу сутыкала мяне з творчасцю М. Танка. Пры

паступленнi на фiлфак Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта я пiса-

ла сачыненне на вольную тэму “Мой любiмы паэт” – пра М. Тан-

ка, бо шмат яго вершау ведала напамяць. (Хоць на тым жа фiлфаку

адчула i усвядомiла, што найбольш блiзкi мне па успрыманнi, духу,

паэтычных прынцыпах iншы Максiм – Багдановiч). Па заканчэннi ас-

пiрантуры Iнстытута лiтаратуры НАН Беларусi у 2002-м годзе я за-

сталася там працаваць, i мне даручылi напiсаць каментарыi да двух

тамоу М. Танка. Да тома лiтаратурна-крытычнай публiцыстыкi i про-

зы (8-га) пiсала каментарыi “з нуля” i да канца, атрымаушы у дапамо-

гу толькi ксеракопii танкаускiх публiкацый, сабраныя у папкi. Да то-

ма перакладау (11-га) была вялiкая база – напрацоукi В. Л. Хацяновiч

i А. А. Данiльчык, але яны, часткова зрабiушы чарнавыя накiды, якiя

я пасля шмат удакладняла, выпрауляла i дапауняла, пайшлi у дэкрэт-

ныя адпачынкi, i усë гэта канчаткова легла на мае плечы. Калi пiсала
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каментарыi, цяжкасцi заключалiся у тым, што трэба было параунаць

вялiкую колькасць танкаускiх творау з iх друкаванымi варыянтамi,

з аутографамi i машынапiсамi, трэба было пастаянна удакладняць, хто

ужо памëр са згаданых у тэкстах людзей, каб, указаушы гады iх жыц-

ця, не выдаць нябожчыкау за жывых. А людзi у тэкстах згадвалiся

з усяго свету – таму не адну энцыклапедыю трэба было перагледзець.

Калi рыхтавала да друку згаданыя тамы М. Танка, праблема была

у тым, што тэкстау было вельмi шмат, iх трэба было параунаць з кры-

нiцай, паводле якой друкавалiся, а гэтыя крынiцы трэба было шукаць

у некалькiх бiблiятэках, у розных залах, у архiве (БДАМЛМ); у на-

браных машынiсткамi на камп’ютэры тэкстах трэба было выправiць

памылкi набору, а тэкстау – процьма, у тым лiку вялiкiх па аб’ëме.

Гэта танкiяна стала для мяне цэлай эпапеяй i заняла дзевяць гадоу

майго жыцця. За гэты час добра азнаëмiлася як са зместам мной пад-

рыхтаваных да друку тамоу, так i падрабязней з Танкавай паэзiяй

i бiяграфiяй. Спынюся на момантах, якiя мяне зацiкавiлi як фiлолага.

Працуючы над томам лiтаратурна-крытычнай публiцыстыкi i про-

зы Танка, зауважыла наступнае. Як лiтаратурны крытык ëн ана-

лiзавау i высока ацэньвау спадчыну многiх паэтау i празаiкау: Я.

Купалы, Я. Коласа, М. Багдановiча, М. Васiлька, А. Мiцкевiча,

А. Пушкiна, У. Маякоускага, Я. Брыля, М. Лынькова, М. Някраса-

ва, А. Куляшова, В. Быкава, Я. Iвашкевiча i iншых. Трэба сказаць,

з М. Лыньковым i А. Куляшовым яго аб’ядноувала блiзкае сяброуства,

усе трое мелi лецiшчы на Нарачы i адпаведную магчымасць абмя-

няцца думкамi на прыродзе, ля вогнiшча. Сëння, ацэньваючы твор-

часць сучасных паэтау, многiя крытыкi звычайна гiпербалiзуюць зна-

чэнне iх наватарства, ганячы прыхiльнасць некаторых да лiтаратур-

ных традыцый. Успомнiлася, што Танк у адным са сваiх артыкулау

выказауся у абарону здаровага кансерватызму у лiрычнай творчас-

цi: Наватарскай паэзiяй на Захадзе называюць паэзiю нейкiх карот-

кiх замыканняу, непадкантрольных асацыяцый, што пераходзiць ме-
жы гуку i думкi. Калi б чалавецтва стала гаварыць на гэтай мо-
ве, я баюся, што паутарылася б гiсторыя больш грандыëзная, чым
з будаунiцтвам Вавiлонскай вежы, i мы не маглi б нават дагаварыцца
аб сëнняшняй сустрэчы1. Падобныя “кароткiя замыканнi” я зауважаю

i цяпер, i у мяне таксама узнiкаюць думкi пра тое, што такiя тэксты –

шалупiнне, якое не мае будучынi.

1 М. Танк, Збор творау. У 13 т., Мiнск 2006–2012, т. 8, с. 400.
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З маiх роздумау над томам перакладау М. Танка. Ëн, таленавiты

i надзвычай пладавiты у гэтай справе, раскрыу нам сакрэт свайго пе-

растваральнiцкага майстэрства. Так, у адным з артыкулау ëн пiша:

Вiдаць, недастаткова перакладчыку ведаць толькi мову арыгiнала.
Твор яшчэ мусiць быць блiзкi перакладчыку, сугучны яго настрою;

брацца за работу перакладчык павiнен не таму, што яму сказалi пе-
ракласцi, а таму, што ëн не мог гэты твор не перакласцi i гэтым
самым не узбагацiць самога сябе новымi вобразамi i iдэямi2. Танка-
вы узнауленнi – больш як з 20-цi моу свету (з англiйскай, балгар-

скай, грузiнскай, iтальянскай, iспанскай, латышскай, лiтоускай i iнш.).

Шмат перастварау ëн паводле рускамоуных падрадкоунiкау, аднак

з рускай i польскай моу – паводле арыгiнальных тэкстау. У М. Танка

шмат было сяброу-пiсьменнiкау з iншых краiн, з якiмi ëн лiставауся,

абменьвауся паэтычнымi зборнiкамi, шмат было “узаемаперакладау”.

Так, я зауважыла, што творы некаторых асоб i М. Танк перастварау,

i яны у сваю чаргу перакладалi беларускага аутара. Гэта: лiтовец

Т. Венцлава, палякi Е. К. Вайнтрауб, В. Варашыльскi, Р. Гажэльскi,

Т. Гiцгер, Я. Гушча, С. Р. Дабравольскi, Е. Загурскi, Г. Каменская,

М. Ю. Канановiч, I. Сiкiрыцкi, Т. Хрусцялеускi, К. А. Яворскi, расi-

яне М. Браун i Я. Хелемскi, украiнцы М. Рыльскi i У. Сасюра. З пе-

ракладных тэкстау уразiу верш “Перад iнфарктам” М. Ю. Канановi-

ча, дзе польскi аутар заклiкае тагачасных суайчыннiкау у шалëным,
вар’яцкiм, // У паспешлiвым бегу3 спынiцца, “вырауняць” рытм ды-

хання, паглядзець на аблокi, лясы, лугi, крынiцы, раслiнны i жывëльны

свет, успомнiць пра сябе, акрылiцца дзеля самаудасканалення. Гэты

твор, перакладзены Танкам у 1972-м годзе, яшчэ больш актуальны для

звышхуткаснага 2013-га! Уразiу перакладзены Танкам верш “Норвiд”

Янiны Бжастоускай, у якiм аутар абвiнавачвала сваiх суайчыннiкау

мiнулага стагоддзя за тое, што не ацанiлi пры жыццi арыгiнальнага

стылю, фiласофскай глыбiнi вершау таленавiтага рамантыка: Сягон-
ня моукнуць перад тваëй песняй // Пыхлiвыя усëзнауцы, дэмагогi. //
Але назад хто возьме прынiжэннi, // Якiмi тваю выслалi дарогу? //
Дзе мудрацы тады былi усе тыя, // Якiя сябе крытыкамi лiчаць; //
Што дапусцiлi, каб паэт вялiкi // I жыу нязнаны i памëр забыты?4

(Дарэчы, у артыкуле пра А. Мiцкевiча Танк згадвае факт з бiягра-

фii славутага наваградчанiна, якога, яшчэ маладым, досыць абыякава

2 Тамсама, с. 245.
3 М. Танк, Збор творау. У 13 т., т. 11, с. 306.
4 Тамсама, с. 219.



444 ТАЦЦЯНА БАРЫСЮК

прыняу стары Гëтэ). Так што шаноуным крытыкам трэба помнiць пра

ранiмасць душ летуценных таленавiтых паэтау, каб не адсячы iм кры-

лы яшчэ на самым узлëце.

Некалькi прыкладау з маiх спробау расшыфраваць некаторыя

крыптанiмы i псеуданiмы. Спачатку – з майго каментарыя да то-

ма 8-га са Збору творау М. Танка у 13-цi тамах. Разгледзiм пера-

думовы з’яулення Танкавага “Адказа на артыкул быццам аб паэзii,

змешчанага у “Бел. фронце”№ 1 (10) п. н. “Мэты паэзii”Ш.”. Гэты ар-

тыкул Ш. у “Беларускiм фронце” быу напiсаны з-за несупадзення з по-

глядамi М. Танка на мэты паэзii, выказаныя паэтам у вершы “З пiсь-

ма ад Апалона” (“Шлях Моладзi”, 1936, № 13 (99)). У № 1 “Шляху

Моладзi” за 1937 год перад гэтым крытычным водзывам М. Танка –

апрауданнем яго творчага крэда – быу змешчаны сатырычны верш

М. Машары “Адказ на пiсьмо ад Апалона”, дзе М. Машара такса-

ма палемiзуе з выказанымi у вершы М. Танка уяуленнямi пра ролю

паэта i паэзii. Крыптанiм Ш. дакладна не устаноулены. Я выказа-

ла меркаванне, што гэта, магчыма, крыптанiм Янкi (Iвана Iосiфавi-

ча) Шутовiча (1904–1973) – лiтаратуразнауцы, публiцыста, адказна-

га рэдактара “Калосся” i члена рэдкалегii “Шляху моладзi” (сярод

яго крыптонiмау – I. Ш. i Я. Ш.) цi Мiкалая Iосiфавiча Шкялëнка

(1899–1946) – беларускага гiсторыка, члена рэдкалегiй часопiсау “Бе-

ларускi фронт” i “Калоссе” (паколькi пад артыкуламi час. “Беларускi

фронт” сустракаюцца крыптонiмы як “Ш.”, так i “М.Ш.”). У 11-м то-

ме я каменцiравала байку “Слон i Змяя” А. Алфëрава, перакладзеную

Танкам з рускай мовы. Вядома, што быу рускi паэт Васiль Рыгоравiч

Алфëрау (1898–1988). Аднак у яго лiрычна-песенная манера пiсьма,

яму не уласцiвы сатырычныя творы, у прыватнасцi байкi. Мне пада-

лося верагодным, што гэта яшчэ адзiн псеуданiм Лазара Абрамавiча

Кацовiча (1903–1953) – беларускага паэта, празаiка, кiнасцэнарыста,

якi пiсау на iдыш i рускай мове i у гэтым томе прадстаулены як аутар

байкi “Эрзац” пад псеуданiмам Л. Мiнскi. У гэтых двух творау шмат

супадзенняу: гэта байкi, напiсаны адным вершаваным памерам з чар-

гаваннем мужчынскiх i жаночых рыфм, надрукаваны у газеце “Раз-

давiм фашысцкую гадзiну” за 1943 год з iнтэрвалам праз нумар, абодва

арыгiналы рускамоуныя. Л. А. Кацовiч яскрава выявiуся як сатырык

у паэзii i прозе, да таго ж меу сур’ëзную асабiстую прычыну для нянавi-

сцi да фашыстау: яго мацi, дачка i сын былi закатаваны у гета. Такiм

чынам, можна меркаваць, што у Л. А. Кацовiча было два псеуданiмы:

Л. Мiнскi i А. Алфëрау. (Мо болей? Бо падчас вайны падпiсваць саты-

рычныя творы сваiм прозвiшчам было небяспечна).
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Я вывучаю сучасную беларускую паэзiю (з 80–90-х гг. ХХ ст. i да

сëнняшняга часу). Мяне зацiкавiу мiстыцызм лiрыкi М. Танка (у блiз-

кiм ракурсе, а менавiта метафiзiчную сутнасць Беларусi у яго творах,

разглядала Т. I. Шамякiна5). Шмат яго вершау прысвечана апiсан-

ню i асэнсаванню снабачанняу (“Сон у палаце № 308”, “Сон былога

калядоушчыка”, “Ода сну”, “Сон фараона”). Зауважыла у Танка такi

арыгiнальны кампазiцыйны прыëм апiсання паэтычных снабачанняу,

як “узаемныя” сны. Лiрычны герой Танка “дамовiуся” са сваëй ка-

ханай “узаемна снiцца”: Ты – да мяне, // Я – да цябе i у снах пры-
ходзiць6 (“Дамовiлiся быць...”). З’яуленне каханай у сваiм жыццi лi-

рычны герой прадчувау па неспакойных вешчых снах (328). Аутару

прыснiуся быу неспадзявана верш, // Якi i захапiу, i усхвалявау (325),

але якi, на жаль, пасля абуджэння ëн не змог успомнiць (скажу па

уласным вопыце: так здараецца у паэтау). М. Танк шукау спосабы на-

быцця бессмяротнасцi. I знайшоу яе сацыякультурную разнавiднасць

(паэзiя – калi яна высокамастацкая – вечная): Адначасна з’яуляюцца
на свет // I чалавек i яго смерць. // I толькi нямногiм – // Гамеру,
Дантэ, Шэкспiру, // Пушкiну... // Перажыць удалося // Сваю неад-
лучную сяброуку (192). Неумiручая не толькi паэзiя, як вiд мастацтва,

але i iншыя яго вiды (жывапiс, музыка), таму Рафаэль, Бетховен,

Пушкiн жывуць i твораць вечна! (53). Знайшоу таксама метафiзiч-

ную вечнасць – магчымасць жыць пасля смерцi у iншым увасаблен-

нi, бо Танк зауважыу незвычайны “розум” жывëл i птушак: Я дауно
здагадвауся, //Што душа чалавека // Не памiрае, // А толькi перася-
ляецца // У другiя – iншыя iстоты. // Бо скуль жа наш ганчак // Без
дзеда-лоучага // Разблытаць мог // Прыстанiшчау звярыных // Сцеж-

кi? // Бо скуль бы, каб не бабка, // Наш галагуцкi певень // Угадвау, //
Калi пара уставаць? // Бо скуль бы, // Каб не наш бацька, // Помнiу
наш Гняды, // Дзе прыпынiцца // I перавесцi дух? // I скуль бы, каб не
мацi, //Жаурук знау // Столькi песень, // А кот – запечных баек?.. //
Цiкава, // Кiм яшчэ i мне // Наканавана быць? (301–302). У мiстычным

ракурсе ëн пiсау пра iншапланецян (“Пра iншапланецян”), пра здоль-

насць бабкi Антанiны разгадваць сны i прадказваць надвор’е (“Прык-

5 Т. I. Шамяк iна, Метафiзiчная сутнасць Беларусi у вобразным слове Максiма
Танка, (у:) Максiм Танк у дыялогу славянскiх лiтаратур: традыцыi, наватарства,
нацыянальная адметнасць: матэрыялы Мiжнароднай навук. канф. (да 100-годдзя
з дня нараджэння Максiма Танка), Мiнск, 17–18 верасня 2012 г., Мiнск 2012, с. 15–19.
6 М. Танк, Збор творау: У 13 т., т. 6, с. 238. Далей пры спасылцы на гэты том
у дужках падаецца старонка.
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меты”), пра тое, як бабка Улляна пячэ на небе поунi, ветахi i мала-

дзiкi (“З касмiчнай кухнi”), як старая бабка суцiшыла грамы i вятры

у вераб’iную ноч малiтвай (“На развiтаннi з летам”), пра моц матчы-

най малiтвы, якая не раз // Вяртала мяне // Нават з-за свету (137)

(“Звычайна, калi адпрауляуся...”), давау наказ дзецям, каб пахавалi

яго з пяром, каб я напiсау вам пра тое, // Што усiх чакае на тым
свеце (82) (“Я помню”), пра неабходнасць iснавання раю i пекла для

узнагароджання праведнiкау i пакарання лiхадзеяу (“У часы розду-

му”). На маю думку, мiстыцызм у паэзiю уносiць момант “адзiулення”

(тэрмiн Вiктара Шклоускага) i ажыуляе яе успрыманне чытачамi.

Афарыстычнасць – характэрная прыкмета стылю Танка, паэта,

крытыка i мемуарыста. Так, згадаю наускiдку некалькi яго яскравых

выказванняу. Верш “Жанчына” у якасцi афарызма можна цытаваць

цалкам: Калi закончыу Бог // Сваю работу // I збiрауся ужо на адпа-
чынак, // Да яго прыйшоу // Адам са скаргай, // Што сонца зусiм не
грэе, // Вада – не уталяе смагi, // Хлеб – горкi, // Птушкi – безгало-
сыя, // Травы – чэрствыя, // Кветкi – недухмяныя, // Днi – сумныя, //
Ночы – бяссонныя. // I Бог // Стварыу жанчыну. // I толькi дзяку-
ючы ëй // Стала можна жыць // На зямлi (19–20). Гэты твор можна

лiчыць одай жанчыне, апокрыфам, а можна выкарыстоуваць у якасцi

застольнага тосту. Яшчэ – афарызм з верша “I чаго”: ...у жыццi // Усе
самыя цiкавыя адкрыццi – // За межамi // Забароненага (58). Верш

“На экзамене” (1976) напiсаны у форме дыялога памiж настаунiкам

гiсторыi i вучнем. У iм М. Танк сцвярджае, што паэзiя – iмперыя,

дзе сонца не заходзiць. Яшчэ – цытата з артыкула: Класiкау выву-
чаюць, да iх звяртаюцца, пiшуць аб iх дысертацыi, але надзëнным
хлебам чытача заусëды была i будзе лiтаратура сучасная, якая мае
бясспрэчную перавагу – маладосць, актуальнасць, першаадкрываль-
насць...7. З дзëннiкау: Мне здаецца, што як па тэлефонных справач-
нiках нельга мець уяулення аб жыхарах горада, так па нашых анта-
логiях – аб той цi iншай лiтаратуры8 (запiс ад 5.Х.1977). I яшчэ:

Можна кружыць па свеце i яго не зауважаць, i можна, як Кант,

пражыць на адным месцы i змусiць свет кружыцца вакол сябе. Усë
залежыць ад таленту, ад кругазору, характару чалавека9 (запiс ад

9.I.1978) (зауважу: прозвiшча “Кант” i псеуданiм “Танк” утвараюць

анаграмную пару).

7 М. Танк, Збор творау: У 13 т., т. 8, с. 240.
8 М. Танк, Збор творау: У 13 т., т. 10, с. 343.
9 Тамсама, с. 347.
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У Танкавай паэзii мяне уразiла таксама вiртуозная “гульня на

кантрастах”. Яна – у вершы “Ave Maria”, калi апiсваецца мала-

дая спелая прыгажосць i вабноты цела... манашкi. I у тым, што,

авалодаушы майстэрствам санетапiсу, паэт не спынiуся на дасягну-

тым. Танк у рамках санетных правiл пiша “Антысанет”, абнауляючы

гэты жанр змястоуна, павярнуушы яго праблематыку на крытыку

“цвëрдасцi” гэтай паэтычнай формы, яе “клямрау”, якiя сцiскаюць це-

ла Музы. У гэтым вершы Танк бачыцца змагаром за творчую свабоду,

нязмушанасць, што выявiлася таксама у яго любовi да верлiбрау. Ча-

сам эпiтафiя (“Эпiтафiя на валуне” (1989), “Эпiтафiя” (1990)) набывае

у яго сатырычны пафас i тым самым ператвараецца у анты-эпiтафiю.

М. I. Мiшчанчук зауважау падобную з’яву, якую б я назвала саты-

рычнай, або анты-одай: Калi-нiкалi, зрэдзь сцвярджальная адычная
iнтанацыя [у М. Танка. – Т.Б.] спалучаецца з адмауленнем, сатырыч-
ным высмейваннем, якiя нараджаюцца на трывалым грунце засвоенай
паэтам народнай мудрасцi – “На пахаванне ракi”, “Пiiты ва усе...”10.

Аднак М. Танк – не толькi майстар антыжанрау, але i стваральнiк

складаных сiнтэтычных жанравых форм. У назве сваëй “Камароускай

хронiкi”, ужыушы алюзiю на аднайменны твор Максiма Гарэцкага,

ëн апiсау Мiнскi камароускi кiрмаш, з такiм непауторным каларытам,

якi маюць таксама легендарныя Манпарнасы, // Арбаты, // Брадвеi11.
Верш складаецца з элементау, якiя нагадваюць i жывапiсны бытавы

жанр, або жанравы жывапiс, (стракатыя рухавыя натоупы рабочых,

студэнтау, дзяцей), i нацюрморт (пералiчваюцца яблыкi, агуркi i памi-

доры, цыбуля i часнык, гранаты, кавуны i лiмоны, баравiкi), i скульп-

турны пейзаж (згадваецца скульптурны комплекс постацi Якуба Кола-

са i яго герояу), якiя можна аб’яднаць тэрмiнам “гарадскi пейзаж” або

“партрэт-пейзаж”, i народную драму (Колькi тут // Людскiх тыпау
i сцэн, // Драматычных, // Камiчных, // Лiрычных!12. Атрымауся на-
ватарскi верш, удалы паэтычна-жывапiсна-драматычны сiнтэз.

Цяпер – iнфармацыя пра тое, чаму менавiта такi псеуданiм узяу

сабе паэт. Я згадаю публiкацыю у газеце “Вячэрнi Мiнск” за 1974 год,

якая “выдае” меркаванне самога М. Танка. А. Бржазоускi, якi брау

у пiсьменнiка iнтэрв’ю, лiчыу 17 верасня 1939 года другiм днëм нара-

джэння аутара, паколькi тады

10 М. I. М iшчанчук, Ëсць у паэта свой аблог цалiнны: Жанрава-стылявая раз-
настайнасць сучаснай беларускай лiрыкi, Мiнск 1992, с. 48.
11 М. Танк, Збор творау: У 13 т., т. 6, с. 95.
12 Тамсама, с. 96.
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на зямлю Заходняй Беларусi прыйшла з усходу доугачаканая свабода. Ад-
ным з тых, для каго яна мела самы лiтаральны сэнс, быу дваццацiсямiга-
довы паэт Максiм Танк, былы вязень “славутай” вiленскай турмы Лукiш-
кi, пазбаулены белапольскiм судом усiх грамадзянскiх правоу за камунi-
стычную дзейнасць. Два супадзеннi сталi сапрауды сiмвалiчнымi у лëсе
народнага паэта Беларусi: свабоду прынеслi у дзень яго нараджэння чы-
рвоназорныя танкi13.

Упершыню гэтым псеуданiмам творца падпiсау верш “Заштрай-

кавалi гiганты камiны” за сем гадоу да гэтай падзеi. Паэт у iнтэрв’ю

называе такiя прычыны стварэння свайго псеуданiма:

Ну, Максiм – гэта ад Горкага, пад уплывам якога мы усе тады зна-
ходзiлiся. А Танк – нават сам добра не магу растлумачыць, чаму Танк. Як
многiм пачынаючым паэтам, мне здавалася, што лiтаратурны поспех за-
лежыць i ад гучнага псеуданiма. Свет “раслiнных” псеуданiмау быу ужо,
што называецца, разабраны: Пушча, Колас, Чарот, Васiлëк... Мне нiчога
нi заставалася, як пашукаць што-небудзь “жалезнае”, вось я i спынiуся на
Танку. Тады я не ведау яшчэ, што гэта слова мае адносiны да вершау:
танка – адзiн з класiчных жанрау японскай паэзii. А танкi з чырвонымi
зоркамi на вежах, якiя прынеслi нам свабоду, магчыма, на самай справе
сэрца падказала, што надыдзе гэты дзень...14.

Я згадала гэтыя звесткi яшчэ i таму, што нядауна з’явiлася яшчэ

адна версiя набыцця пiсьменнiкам гэтага псеуданiма. Так, М. В. Трус

выказвае гiпотэзу пераемнасцi аутарам назвы (вiдаць, i традыцый)

лiтаратурнай групы украiнскiх пiсьменнiкау “Танк”, якая iснава-

ла у Варшаве з лютага 1929 года нядоуга, пасля чаго яе справу

прадоужыла у 1933 годзе лiтаратурная група “Варяг” (ад назвы выда-

вецтва) або “Ми” (ад назвы часопiса). Даследчык сцвярджае, што тыя

украiнскiя пiсьменнiкi былi шырокавядомымi i мелi сувязi i аднолька-

выя грамадска-культурныя задачы з беларускiмi калегамi15.

Цiкавыя факты: Максiм Танк i нарадзiуся, i памëр у адзiн год

з жонкай Любоую Андрэеунай. Паводле звестак маладой даследчы-

цы-тэкстолага У. С. Трафiмец, па просьбе паэта дзецi пахавалi iх у ад-

13 М. Танк, “З сэрца здабываць песнi”: iнтэрв’ю запiсау А. Бржазоускi, “Вячэрнi
Мiнск”, 1974, 15 кастр., с. 3.
14 Тамсама.
15 М. В. Трус, Украiнская версiя паходжання псеуданiма Максiм Танк, (у:) Мак-
сiм Танк у дыялогу славянскiх лiтаратур: традыцыi, наватарства, нацыянальная
адметнасць: матэрыялы Мiжнароднай навук. канф. (да 100-годдзя з дня нараджэння
Максiма Танка), Мiнск, 17–18 верасня 2012 г., Мiнск 2012, с. 202–205, с. 204–205.
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ной магiле, што сведчыць нам аб непарыунасцi сувязi лëсау дваiх за-
каханых, аб неумiручасцi кахання, нават калi смерць i каханне аказ-
ваюцца побач...16. Паэт памëр 07.08.1995, а яго зборнiк “Errata” быу

падпiсаны да друку на наступны дзень – 08.08.1995. У адзiн дзень,

але у розныя гады: Максiм Танк нарадзiуся – з лiтаратуразнауцам

i празаiкам У. А. Калеснiкам, памëр – з паэтамi Рабiндранатам Та-

горам i Аляксандрам Блокам. Падумалася, што даследчыкi творчасцi

М. Танка могуць лiчыцца танкiстамi i маюць права адзначаць Дзень

танкiста – 12 верасня, а гэта дата недалëка ад дня нараджэння самога

паэта (17 верасня).

Максiм Танк з’яуляецца знакавай постаццю не толькi для свайго

часу, але i для нас, яго наступнiкау. Немагчыма не зауважыць, якi след

пакiнула яго спадчына у мастацкай свядомасцi нашых сучаснiкау. Так,

танкаускiя хоку, паводле А. П. Бязлепкiнай17, пауплывалi на творчасць

Максiма Клiмковiча, Мiраслава Шайбака i Адама Глобуса. А Танкавы

верлiбры, паводле Г. Л. Барадзiной18, сталi узорам для Вiктара Шнiпа,

Алеся Разанава, Рыгора Барадулiна, Аксаны Спрынчан i Мiколы Кан-

дратава i яшчэ, паводле I. С. Чарняускай19, – для А. Сыса i А. Хада-

новiча. I. М. Гоузiч20 знайшла агульначалавечыя матывы у творчасцi

Максiма Танка i Янкi Сiпакова, а Н. В. Заяц21 прааналiзавала паэты-

16 У. С. Траф iмец, “Не я, а яна – апора усяму”: Любоу Андрэеуна Скурко у лi-
стах Максiма Танка, (у:) Максiм Танк у дыялогу славянскiх лiтаратур: традыцыi,
наватарства, нацыянальная адметнасць: матэрыялы Мiжнароднай навук. канф. (да
100-годдзя з дня нараджэння Максiма Танка), Мiнск, 17–18 верасня 2012 г., Мiнск
2012, с. 195–202, с. 201.
17 А. П. Бязлепк iна, Хоку у творчасцi Максiма Танка i iншых беларускiх паэтау,
(у:) Танкаускiя чытаннi “Максiм Танк i сучасны лiтаратурны працэс”: матэрыялы
навук.-практ. канф., Мiнск, 17–18 верас. 2002 г., Мiнск 2003, с. 35–37.
18 Г. Л. Барадз iна, Традыцыi японскага вершаскладання у творчай спадчыне
Максiма Танка i iншых паэтау, (у:) Сëмыя Танкаускiя чытаннi. Да 95-годдзя БДПУ
iмя Максiма Танка: зб. навук. арт. пад рэд. Ф. С. Шумчыка, Мiнск 2010, с. 16–18.
19 I. С. Чарняуская, Развiццë традыцый танкаускага верлiбра у сучаснай бе-
ларускай паэзii, (у:) Максiм Танк у дыялогу славянскiх лiтаратур: традыцыi, на-
ватарства, нацыянальная адметнасць: матэрыялы Мiжнароднай навук. канф. (да
100-годдзя з дня нараджэння Максiма Танка), Мiнск, 17–18 верасня 2012 г., Мiнск
2012, с. 214–218.
20 I. М. Гоуз iч, Агульначалавечыя матывы у творчасцi Максiма Танка i Янкi
Сiпакова, (у:) Танкаускiя чытаннi “Максiм Танк i сучасны лiтаратурны працэс”:
матэрыялы навук.-практ. канф., Мiнск, 17–18 верас. 2002 г., Мiнск 2003, с. 46–48.
21 Н. В. Заяц, Паэтызацыя першаасноу народнага жыцця у творах Васiля Зуëнка
i Максiма Танка, (у:) Танкаускiя чытаннi “Максiм Танк i сучасны лiтаратурны
працэс”: матэрыялы навук.-практ. канф., Мiнск, 17–18 верас. 2002 г., Мiнск 2003,
с. 50–52.
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зацыю першаасноу народнага жыцця у творах Максiма Танка i Васi-

ля Зуëнка. М. Д. Мацюх22 зауважае уплыу паэзii Танка на творчасць

пiсьменнiкау Мядзельшчыны (Мечыслава Шаховiча, Адольфа Варано-

вiча, Iосiфа Скурко, Мар’яна Дуксы, Мiколы Шабовiча). А. Л. Вера-

бей23 згадау, як Максiм Танк, быушы галоуным рэдактарам часопiса

“Полымя”, надрукавау там першы верш “Машэка” Уладзiмiра Карат-

кевiча, тым самым даушы апошняму магутны стымул для далейшай

творчасцi. Пiсау даследчык i пра падабенства у iх схiльнасцях да гi-

старычнага жанру i да нацыянальна-патрыятычнай тэматыкi.

Падобна Танку, нарачанскаму краю прысвяцiлi свае творы Раг-

нед Малахоускi, Аркадзь Нафрановiч, Iгар Пракаповiч, Мiкола Шабо-

вiч, Мечыслау Шаховiч. Нельга не сказаць пра тое, што i верлiбры

Максiма Танка нарадзiлi доугую i плëнную традыцыю. Так, яны моц-

на пауплывалi на напiсанне творау падобнай сiстэмы вершаскладання

у такiх аутарау, як Уладзiмiр Арлоу, Алесь Разанау, Анатоль Сыс,

Вiктар Шнiп. Танкаускiя вершы пра Грэцыю i Францыю, яго апя-

ванне жаночай прыгажосцi (“Ave Maria” i iнш., вобраз завушнiцау),

цiкавасць да вершау Апалiнэра маглi пауплываць на адпаведны змест

творау Л. Дранько-Майсюка24, якi пiсау артыкул да 80-годдзя Тан-

ка, выказаушы любоу i пашану да творчасцi гэтага майстра слова.

Блiзкi да постмадэрнiсцкай эстэтыкi Альгерд Бахарэвiч пераасэнсавау

танкаускi верш “Родная мова” (1943), напiсаушы пра любоу да ня-

мецкай (а не да беларускай, як Танк) мовы, выкарыстаушы прыëмы

з эстэтыкi соцарту, “гульнi на кантрасце”, эпатажу. У “Баладзе Мак-

сiма Танка” Вiктар Шнiп пiша пра любоу пясняра нарачанскага краю

да радзiмы, а Валянцiна Коутун у вершы “Максiму Танку” лiчыць

творчую iндывiдуальнасць гэтага вялiкага паэта эпахальнай: Эпохi
ëсць. // I як эпохi – людзi25. Здараецца, тэма, да якой звяртаецца паэт,
закранае думкi i пачуццi чытачоу, i нараджаецца твор – як дыялог

з аутарам.

22 М. Д. Мацюх, Максiм Танк i творчасць пiсьменнiкау Мядзельшчыны, (у:)
Танкаускiя чытаннi “Максiм Танк i сучасны лiтаратурны працэс”: матэрыялы
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Максiм Танк застаецца у нашай памяцi як паэт, перакладчык, та-

ленавiты, неардынарны лiтаратурны крытык, мiстык, афарыст, па-

шыральнiк лiрычных жанрава-тэматычных i жанрава-фармальных

межау, якi адкрыу для сябе антыжанры i плëнна працавау у iх (ан-

тысанет, анты-эпiтафiя, анты-ода). Яго творчасць актуальная i сëння,

уплываючы на свядомасць, iдэйна-вобразныя i жанрава-тэматычныя

пошукi сучасных аутарау. Паэту прысвячаюць вершы, цытуюць яго

радкi, яго дыялогi з лiтаратарамi ХХI стагоддзя працягваюцца, зна-

чыць, яго творчасць – вечная!

S T R E S Z C Z E N I E

MOJA „TANKIANA”

W artykule autor opisuje swoją pracę nad komentarzami do dwóch tomów
z dzieł zebranych Maksyma Tanka, o jego dokonaniach jako krytyka literackiego
i tłumacza. Podkreśla mistycyzm, aforyzm stylu, oryginalne poszukiwania gatunku
i poetykę kontrastów. Ponadto autor prezentuje kilka teorii na temat pochodze-
nia pseudonimu Maksyma Tanka, interesujące fakty i mistyczne liczby w ważnych
datach związanych z jego życiem.

Słowa kluczowe: publicystyka krytycznoliteracka, przekłady, liryka, mistycyzm,
aforystyczność, kryptonimy, pseudonim.

S UMMARY

MY “TANKIANA”

In the article the author presents the work on the comments to the two vo-
lumes of the collected works by Maxim Tank, his achievements as a literary critic
and translator. Mysticism, aphoristic style, the search for an original genre, and
poetics of contrasts present in his lyrics are emphasized. The author discusses se-
veral theories concerning the origin of the writer’s pen name Maxim Tank, as well
as interesting facts and mystical numbers that coincide with important dates in his
life.

Key words: literary critics, translation, lyrics, mysticism, aphorisms, cryptonyms,
pen name.


