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Зробленае – застаецца!

С. У. Калядка,Максiм Танк. Новыя факты, матэрыялы, iнтэрпрэтацыi,
Мiнск 2014, сс. 486

Гэтая кнiга бачыцца як ненумараваны, але i неад’емны 14 том выдан-
ня Збору творау Максiма Танка у 13 тамах, якое ажыццяулялася на працягу
1996–2012 гадоу. Вялiкае па аб’ëму i падрабязнае даследаванне усëй спадчыны
вялiкага беларускага паэта, перакладчыка, палiтычнага i грамадскага дзея-
ча, якое па сваëй маштабнасцi не магло умясцiцца нi у форму каментарыяу, нi
спасылак, нi дадаткау у трынаццацiтомнiку – вось такое адметнае пасляслоуе
падрыхтавала да друку Святлана Калядка, якая ад пачатку паклiкання да
жыцця тэксталагiчнага калектыву вучоных была у яго цэнтры адным з най-
больш актыуных супрацоунiкау, арганiзатарау працы, вопытным i кампетэнт-
ным архiвiстам.

Кампазiцыйна кнiга уяуляе сабою дзве панарамныя карцiны. Адна з iх,
якая займае каля ста старонак (I i II раздзелы), гэта панарама, па якой
вядзе шматгадовы спецыялiст-праваднiк, якi падказвае, на што варта звяр-
нуць асаблiвую увагу, каб па меры сваëй падрыхтаванай магчымасцi мець
пэуную яшчэ i яшчэ пазнауча-эстэтычную насалоду. Рыхтуючы на працягу
16 гадоу танкаускi матэрыял да друку, С. Калядка узбагачала, несумненна,
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свой, па-першае, даследчыцкi апарат, а па-другое, накаплiвала значны “лiшак”
фактау аб паэце як рознабаковай асобе, iндывiдуальнасцi, а таксама аб ягонай
творчасцi. У раздзелах “З гiсторыi падрыхтоукi збору творау Максiма Танка”
i “Шляхамi Максiма Танка” гэтым “лiшкам” ведау якраз i дзелiцца аутарка
кнiгi. Гэты матэрыял мае неацэннае значэнне для сëнняшнiх “танказнауцау”
i наступных пакаленняу, тых, хто павiнен, каму належыць у будучынi сказаць
сваë новае слова у лiтаратуразнаустве.

Другая панарамная карцiна, большая у параунаннi з першай (360 ста-
ронак) – гэта сабраныя так званыя Дадаткi, з якiх найкаштоуныя, як зараз
бачыцца, першыя пяць. Дадатак I дык можна разглядаць як саму па сабе
унiкальную кнiгу у кнiзе пра творчую лабараторыю такой велiчынi паэта,
якiм быу Максiм Танк, i увогуле пра ягоную творчую псiхалогiю. У гэтай
частцы упершыню друкуецца 460 тэкстау вершау – iх чарнавыя накiды, рэ-
дакцыi i варыянты. Ва уступным слове С. Калядка са свайго, так бы мовiць,
тэхнiчнага пункту бачання, нейкай тэксталагiчнай iнжэнерыi слушна сцвяр-
джае, што – i сабраушы увесь матэрыял да гэтай сваëй кнiгi-манаграфii – усë
роуна застаецца уражанне, што галоунае слова пра вядомага i невядомага
паэта Максiма Танка не сказана (с. 3). Аднак далейшыя, – пiша аутарка, –
подступы да сапрауднага раскрыцця таямнiц таленту (падкрэслена. – Я.Ч.),
бачацца спробаю падмянiць арганiчна жывога, творча-духоунага Танка Тан-
кам механiчным, якога можна “расшыфраваць” да апошняй паэтычнай кле-
тачкi. Добра, што гэты аутарскi тэзiс нiдзе у кнiзе не стаецца катэгарычным
iмператывам. Зробленае С. Калядкай – застаецца!
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