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‘HE МЕНЕЕ У СЭРЦЫ АДВАП... ПРАБЛЕМА ЭСТЭТЫЧНАГА
АБНАУЛЕННЯ У ТВОРЧАСЩ М1ХАСЯ СТРАЛБЦОВА

“ХНЕ COURAGE OF THE HEART DOES NOT WANE...”: THE PROBLEM
OF AESTHETIC RENEWAL IN THE WORK OF MIKHAS STRALTSOU
Артикул прысвечаны жанравай разнастайнасщ i адметнасщ аутарскага стылю аднаго
3 самых вядомых беларуск1х п1сьменн1кау XX ст. М. Стральцова. У артикуле падрабязна
разб1раюцца причины яго звароту да паэзй у сталым узросце. Даследуюцца асноуныя
матывы творчасщ. Ацэньваецца роля у стварэнн! нацыянальнага л1таратурнага пантэона.
К л ю ч а в ы я с л о в ы : паэз1я; проза; эсэ; лейтматыу; нацыяналъная гдэя;
фшалаггчнае пакаленне.
The article is dedicated to the genre diversity and peculiarities of the author’s style of one
of the most famous Belarusian writers of the twentieth century, M. Straltsou. It examines
in detail the reasons for turning to poetry when he was a mature man. The main motifs of his
work are investigated and his role in the creation of the national literary pantheon is evaluated.
K e y w o r d s : Straltsow, poetry, prose; essay; literary criticism; genre of literature;
national idea; philological generation.

Сёння icHye давол! в1давочная праблема ацэню беларускай лнаратуры
савецкага перыяду, i у першую чаргу творчых набыткау так званага перыяду
“застою”. У грамадскай свядомасц! трывала замацавал1ся неаб’ектыуныя,
у сваей большасц! негатыуныя i часцяком некампетэнтныя меркаванн!
адносна савецкай мастацкай спадчыны 1960-1985 гг. як творау н1зкай
эстэтычнай вартасц!, празмерна 1дэалаг1заваных i пазбауленых наватарсюх
пошукау. Аднак на справе у беларуск1м прыгожым п1сьменстве н1кол1
не 1снавала на^шроставай узаемазалежнасц! пам1ж грамадска-лнаратурным
жыццём i уласна лнаратурай, прыкладам чаму з’яуляецца творчасць так
званых “шасц1дзесятн1кау”, адным з лепшых прадста^шкоу як1х з’яуляецца
Mixacb Стральцоу.

Mixacb Стральцоу (1937-1987) - сапраудны клас1к беларускай л1таратуры, чый узлёт быу прадвызначаны не абстав1нам1 лесу i не акал1чнасцям1
часу, а выключна талентам, неверагоднай унутранай культурай i рознабаковасцю 1нтарэсау у прыгожым п1сьменстве. Прычым у дадзеным выпадку
прыгожае тсъменства - тэта не стольк! устойл1вы выраз, cIhohIm мастацкай
л1таратуры, кольк! канстатацыя асабл1васцей стральцоускай творчасц!,
дзе было усё, што так цэн1ць чытач: лёгкасць, л1рычнасць, свежасць погляду
на звыклыя рэчы, i разам з тым пс1халаг1зм i надзвычайная актуальнасць для
сучасн1кау. Нягледзячы на тое, што у падручн1ках для школ i ВНУ звычайна
гавораць пра Стральцова-праза1ка, як1 увасоб1у погляды, мары i расчараванн!
так званага фшалаг1чнага пакалення, ён бл1скуча рэал1завауся у паэзй,
крытыцы, перакладах i эсэ1стыцы.
Ц1кава наз1раць, як мянялася стауленне да Стральцова крытыкау i яго
калег-творцау. Пры жыцц! п1сьменн1ка гаварьш! у асноуным пра ncixanaг1чную выверанасць i шматузроуневасць яго апавяданняу, што было i зразумела на тле з’яулення i усталявання л1рычнай плын! беларускай прозы, якая
стала в1з1тнай карткай для пакалення шасц1дзясятн1кау. Пазней вяршыняй яго
мастацкага слова стал! называць “Загадку Багданов!ча” (1967-1968), эсэ,
дзякуючы якому у мнопм !мя Макс!ма Багданов!ча устала у псторы!
айчыннай л!таратуры упоравень з !мёнам! двух друг!х класшау айчыннага
слова - Янкам Купалам i Якубам Коласам. Для сённяшняй творчай генерацы!
самым! запатрабаваным! стал! менав!та паэтычныя творы Стральцова,
сведчаннем чаму з’яуляецца хаця б тое, што )Ько цягам мнопх гадоу ладзяцца
м!жнародныя паэтычныя Стральцоусюя фестывал!. I тут ёсць лог!ка, бо для
сучаснага пакалення творцау менав!та кн!жная культура ! свабода
самавыяулення становяцца альфай ! амегай мастацк!х памкненняу, а паэз!я
Стральцова якраз на гэтым ! трымалася.
Па-свойму дз!уна, што маючы неверагодную чулл!васць да гучання
паэтычнага слова, любоу да нетрыв!яльнай клас!чнай паэз!! (тут не тольк!
хрэстаматыйны А. Пушк!н, але ! нев!давочныя Я. Баратынск!, П. Вяземск!,
А. Майкоу, Аляксей К. Тал стой, А. Фет), Стральцоу дэбютавау кн!гай паэз!!
“Ядлоуцавы куст” тольк! у 1973 г., кал! быу ужо добра вядомы ! праз сваю
прозу, практычна адразу ж уп!саную у нацыянальны канон крытыкам!
! л!таратуразнауцам!, ! праз эсэ пра Багдановша, якое самога яго паставша
на ролю самых ц!кавых ! дасведчаных даследчыкау нацыянальнага п!сьменства.
Не сакрэт, што !снуе агульнапрынятае меркаванне, па як!м праза!к! выспяваюць пазней, чым паэты, бо прыходзяць да праза!чнага слова па меры
назапашвання душэунага! жыццёвага досведу.
Са Стральцовым, як бачым, было !начай. Нягледзячы на тое, што п!саць
вершы ён пачау яшчэ юнаком (першы твор надрукаваны яшчэ у школьныя
гады), сур’ёзна звярнууся да паэз!! ужо дарослым чалавекам. I у гэтым
запозненым звароце (ц! вяртанн!?) да паэз!! бачацца некальк! момантау, як!я
адпавядаюць самой натуры л!таратара, як! усё жыццё пераймауся разгадкай
таямн!ц творчасц!.

Перш за усё, як выцякае з яго л1таратуразна5^1х эсэ, крытычных
артыкулау i л1стоу да сяброу, Стральцова хвалявала праблема творчага
адкрыцця, без якога мастацкае слова для яго не мела сэнсу. Таму, кал! ён
рэал!завауся як аутар апавяданняу i паэтычна-б!бл!яграф!чнага эсэ, для яго
надзвычай важным было узяць новую л!таратурную вышыню, сказаць сваё
слова у шшай для сябе inacTaci, падвёушы своеасабл!вую рысу над
папярэдняй творчасцю. М!жвольна згадваецца паэтычная макс!ма малодшага
калег! i добрага знаёмага п!сьменн!ка А. Разанава: “Я маю права усё закрэслщь i потым нанава пачаць!”.
В!давочна, прага творчай свабоды не давала спакою i Стральцову.
Нездарма сустракаем у яго першым зборн!ку радк!: Абнаулення хочу я, хачу
абнаулення! // Ад нудоты, ляноты, ад сумоты збаулення. // Хай пакута, хай
роспач, хай бессанъ трывогУ/ О вясновае поле! Абноулены плуга нарог! //
Цёмны гром прагрукоча над шэраю пусткай аблог [1, с. 90]. Неузаранае поле
паэз!! ваб!ла, бачылася выклшам, адначасова, магчымасцю выказаць
бл!скав!чныя паэтычныя азарэнн!, як!я так ц! шачай ужо выяулял!ся у прозе,
але не рэал!завал!ся напо5ш!пу прав спецыф!чныя межы жанру.
3 другога боку, паэз!я стала сродкам, як! давау мажлшасць выказаць
хутка ! адчайна тую дысгарман!чнасць, якая ужо выявшася у душы п!сьменн!ка. Той душэуны дыскамфорт, як! раней акрэсл!у ён сам у аношнш,
знакавым апавяданн! “Смаленне вепрука” у вобразе птушаняц!, як! ^шасабляе
светаадчуванне п!сьменн!ка той пары: Тады ён прыгледзеуся / убачыу яго.
Ён бачыу яго бл!зка, тое сумна натапыранае, шэрае птушанё, гэтак
бясконца, незразумела адзтоше у знаёмай яму /, мусщь, не першы раз
аблюбаванай засет падвечаровага куста. На сцяне, на люцг, на вялтх
прасцягах горада памграла сонца, / што адчувау, каму / на што жал!уся ён,
гэты жывы моленью камячок, натомлены за дзенъ нейюм свшм, зразумелым
яму, а МО зусгм / незразумелым клопатам? Што гэта было: страх,
натужное чаканне непасшьнага празарэння ц! чуйна, вусцшна / раптоуна
адчутая адасобленасцъ ад усяго / разлад з усгм? I ц! не так трывожыць,
гняце незразумелым нейюм сэнсам / самого чалавека тужлгвая полоска
расхтутай на захадзе вечаровай зары?.. [2, с. 173]. Менав!та гэты няк!дк!
вобраз дае адзш з ключоу да загадк! - чаму Стральцоу звярнууся да паэз!!
у сталым веку.
Натуральна, што яго першы паэтычны зборн!к эмацыйна быу зус!м
не надобны на тое, што звычайна чакаюць ад дэбютных кн!жак л!рык!. На яго
старонках бесперапынна грымщь гром, бл!скае маланка, змывае зшарашнш
крыуды пролшень... I уся гэтая прыродная аркестро^жа !дзе ^шоруч са згадкам! пра смерць, ж ая выступае ц! ледзь не асноуным лейтматывам першага
зборн!ка (“Помета”, “Жыць у суседстве дрэу...”, “I будзе так...”, “Плач па
Гарс!а Лорку”, “Партрэты”).

В1давочна, што “Ядлоуцавы куст” стау для паэта сродкам прагаворвання
уласнага унутранага неспакою. Калючы куст, як1 расце на узгорках зазвычай
асабняком i 1мкл1ва цягнецца увыш... У гэтай назве бачыцца вобраз
л1рычнага героя KHiri, чалавека, як1 ужо зведау расчараванн! i у сабе, i у
людзях. Ён прагне абнаулення, верыць i адначасова не верыць у яго магчымасць, i як быццам самазагаворвае сябе на новыя творчыя здзяйсненн!.
Зноу вясна! —
прэч, адзежы з1мы,
3 цела, 3 душы, з учарашняй надзе!!
Вольны цяпер:
захачу —
горадам прарасту,
камяшцам! у цёмнае неба.
Страпянууся ад тупату ног,
ад крыку травы,
ад трызнення вады,
ад сп’янелага ветру,
што рвецца у трамвайныя дзверы.
Стану смерчам рэклам,
стану ноччу i днём
i заложшкам першага грому.
Вольны цяпер! —
захачу —
над з1мою наплачу [1, с. 8].

Аутар як быццам рвецца прэч ад занадта цесных абдымкау паусядзённай
рэальнасц!. Нездарма ж на старонках Kniri узн1каюць перыядычна цапкам
нечаканыя для гарадскога жыхара вобразы цыганскага жыцця. Тэта тым
больш зауважна, што першы паэтычны зборн1к атрымауся надз1ва сучасным,
падкрэслена урбан1стычным. Тут м1льгацяць arni рэкламы i свецяць
пераменл1выя светлафоры, сараканожкай грукоча трамвай i бразгаюць
дзверы таксоую... I навах халадзшьнж, якому прысвечаны асобны верш, мае
у паэта сваю душу i песню: Кал! я сяджу на кухш, - думаю щ читаю, халадзшъшк / / ля боку вуркоча, лагодна i Mipna, бы кот [1, с. 46].
Вобразны свет Стральцова дынам1чны, насычаны тукам!, водарам!,
эмоцыям! стал!чнага жыцця. У гэтым падкрэсленым згадванн! гарадскога
быту ёсць i дан!на урбан!стычным вобразам яго кум!ра - М. Багданов!ча.
Аднак успрыманне гораду у Стральцова амб!валентнае. 3 аднаго боку, у
зборн!ку адчуваецца в!давочнае узбуджэнне ад самога тлуму гарадскога
жыцця, шчырае захапленне яго шматгалоссем, з другога - стома ад тых
абмежаванняу, як!я накладае стал!чны лад жыцця, з яго паспешл!васцю,
няурозам!, немагчымасцю засяродз!цца на уласных адчуваннях i перажываннях.

Гэтае траг1чнае несупадзенне - любов! да актуальнага, надзённага,
цывш1зацыйнага, i тыпова 1нтэл1генцскай пакуты ад тых праяу жыцця, як1я
вын1каюць 3 сучаснага публ1чнага 1снавання у вял1к1м горадзе былых
вяскоуцау, нараджае у душы паэта сапраудную буру, перададзеную у вершы
“Наследаванне рамантычнае”.
Ты,
бура,
бура,
бура,
бура!
Лящ, крышы, бязладдзем вей!
I па-над пошасцю панурай
Крычы - i толыа семя сей!
Няхай узыдуць з1мы, вёсны Спадзе з маукл1васщ замок.
I будзе так: паставяць кроены,

I мовы вытчацца уток. [1,с. 45].
Дарэчы, верш i па змесце, i па прасодыцы нагадвае некаторыя вершы усё
таго ж А. Разанава. Тэта у прынцыпе i не дз15ша, кал! ул!чыць, што i той,
i друг!, аддавал! дан!ну модзе, якую у той час увасаблял! так!я рас!йск!я
аутары, як А. Вазнясенск! ! Я. Еутушэнка. Зноу жа, абодва паэты да канца
жыцця заставал!ся верным! !дэ! пошуку, наватарства змястоунага ! фарматворчага. 3 шшага боку, паэз!я Стральцова уся складаецца з так!х творчых
перагукванняу з калегам!, сучасным! ! не вельм!... Эп!графы, прысвячэнн!
шшым паэтам, запазычванн! рытм!чнага малюнка, алюз!! ! непасрэдныя
цытаты 3 творау суайчынн!кау ! замежных клас!кау - усё тэта роб!ць паэз!ю
Стральцова як быццам бы вонкава знаёмай. Асабл!ва тэта адчуваецца у апошн!м прыжыццёвым зборшку паэта “Мой свеце ясны” (1986), дзе некаторыя
вершы вьшлядаюць ледзь не юльным перакладам паэз!! С. Ясен!на ц! М. Рубцова.
Найбольш адметным у плане выяулення аутарскага паэтычнага стылю
стау друг! па л!ку зборн!к вершау Стральцова, дзе аутар ставщь мэтай
занатаваць тыя амаль няулоуныя дэтал! жыцця, як!я нараджаюць рапто^шы
эмацыйны усплёск, акрэслщь у слове мастацкае здз!уленне ад хуткаплыннага
! недатыкальнага. Нездарма Стральцоу называе зборн!к “День ад вясла”
(1979). Ужо сама назва нясе вобраз, у як! закладзена !дэя падвойнага
адлюстравання мастацтва ! пакланення няулоунай прыгажосц!. Так!я вершы
немагчыма стварыць без уласных наз!ранняу, у працэсе !нтэлектуальнага
штурму. Тут усё асаб!стае, “падгледжанае” у прыроды, !, разам з тым,
перастворанае у рэфлексш, у якую закладзеныя большыя сэнсы, чым проста
пейзажная л!рыка.

Так! Пад денем вясла
утрапёнай вады вуркатанне,
пеннай бурбалк! усхл1п, так! Пад денем вясла день на дне, день, стракаты ад сонда,
ад кропак i косак ма>^ання,
трывання,
прадяжшкау, кл1чшкау перасдяроп,
ад cxporix ф1гур дапушчэння,
здзяйснення,
здз1улення,
ад вектарау с1лы,
што у наступ 1дзе без адхлання,
перамагае i шшчыдда
паузаю раунаваг!...
Так! Пад денем вясла праз дзень неадчэпны вяслую.
Бераг далёка.
Не менее у сэрды адвап [3, с. 6].

Паэз1я Стральцова 1дзе у першую чаргу ад асаб1стага зрокавага вопыту,
а не ад мыслярскага азарэння, як у Разанава. Фшасаф1чнасць ix вершау
розная менавПа праз крын1цу, першаштуршок натхнення. Гэтае “падгледжанае” - як зыходная кропка верша - добра праглядаецца у вершы
“Жанчына у акне”: 3 акна жанчына птушкаю з гнязда // На двор глядзщъ.
Бы крылы, узняты течы // На падваконш, рукг пад грудзъмг. // Птушыны
норау, воблш чалавечы // У насцярожным руху галавы, // У прыхаваным пад
надброуем воку, / / Ва усёй щкаунай чуйнасцг яе, - //Я гэт а бачу, хоцъ гляджу
здалёку [2, с. 6]. У вершы звяртае на сябе увагу вобраз гнязда i яго мастацк1я
складн1к1, як1я выяуляюцца у словах птушка, крылы, верабейка. Яны множацца не толью у паэз11 Стральцова, але i у яго прозе (эсэ “Загадка Багданов1ча”).
Зборнк “Яшчэ i заутра” (1983), выдадзены у серы! “Б1бл1ятэка беларускай паэзИ”, канчаткова зацвердз1у за Стральцовым тытул Паэта. Зборнк,
безумо^ша, узорны для разумения яго паэтычнай творчасц!. “Яшчэ i зазора”
складаецца з выбраных ранейшых вершау, шмат з як1х ён плённа
перапрацавау у параунанн! з надрукаваным! у першых кн1гах варыянтам!.
Тым не менш, лаурэатам Дзяржазшай прэмИ БССР 1мя Янк1 Купалы
Стральцоу стау за кн1гу “Мой свеце ясны” (пасмяротна у 1986 годзе).
В1давочна, што у гэтым - ва ycix сэнсах запозненым - прысуджэнн!, ёсць не
толью момант прызнання яго творчых дасягненняу, але i спроба загладзщь
тую вшу, якую, в1давочна, адчувал! калег1-л1таратары за яго заучасную
смерць.

Трэба сказаць, што тэма смерц! увесь час узншала у творах Стральцова,
але найперш - у эсэ “Загадка Багданов1ча” (1968). Роздум над лесам вечна
маладога клас1ка, як выглядае, стау тым пускавым механ1змам, як1 прымус1у
праза1ка усур’ёз узяцца за паэз1ю, бо, па-сутнасц1, у эсэ выказана творчае
крэда не стольк! паэта-папярэдн1ка, кольк! самога Стральцова.
I усё ж галоунай мэтай “Загадк!” было зняцце са свайго героя абразл!вага вызначэння “дэкадэнт”. Стральцоу робщь тэта пакрокава, паслядоуна
i вобразна, ад першых радкоу, кал! малюе Багданов!ча маладым вераб’ём,
якому блага. Апошн1я нап1саныя Багданов1чам словы, пастауленыя у пачатак
эсэ, не тольк! адсылаюць да канкрэтык! артэфакта, апошняй перадсмяротнай
зап1ск1 клас1ка, але i задаюць агульную сентыментальную, кал! не жаласл!вую, танальнасць хвора, танальнасць, якая адназначна выкл!кае спачуванне,
спагаду, якая выступае шдульгенцыяй для любой прав!ны, навах такой
дз!унай 3 сучаснага пункту гледз!шча, як дэкадэнства.
У “Загадцы Багданов!ча” п!сьменн!к супрацьстауляе сонечнаму, разняволенаму, жарснаму Купалу чалавека месяцовага святла - Багданов!ча,
ураунаважага, рацыянальнага, “прал!чанага”. I гэтым став!ць яго упоравень
3 прызнаным паэтычным л!дэрам, ствараючы клас!чную пару ! уздымаючы на
л!таратурны Ал!мп. Менав!та Стральцоу - пра што сённяшн!я даследчык!
часта забываюць - упершыню давёу, што у беларуск!м нацыянальным
пантэоне гэтыя !мёны пав!нны стаяць побач, гэтак жа, як Сонца ! Месяц,
Шылер ! Гётэ, Моцарт! Сальеры.
На апошн!х старонках эсэ Стральцоу увядзе яшчэ адно !мя - Якуб Колас.
П!сьменн!к выказвае арыгшальную па тым часе думку, што !мёны клас!кау,
убудаваныя у г!сторыю айчыннай л!таратуры, успрымал!ся б не так яскрава,
“не вызначал!ся б так сёння у сва!х контурах ! межах, каб побач з !м! не было
Багданов!ча з яго здольнасцю адной рысаю пазначаць ! назваць тое, што
у !ншых разрасталася у цыклы ! паэмы” [4, с. 119]. На яго думку, тэта звязана
3 тым, што “Багдановш, як н!хто, умеу «закрываць» адны тэмы ! адкрываць
друпя” [4, с. 119]. Сёння меркаванне Стральцова пра тое, што “Багдановш,
побач 3 Купалам ! Коласам, - тое трэцяе вымярэнне, без якога немагчыма
перспектыва” [4, с. 119] - стала агульнапрынятым, але варта памятаць, што
упершыню яно было выказана менав!та гэтым л!таратарам, а не л!таратуразнауцам!.
Як ужо адзначалася вышэй, кожнае пакаленне аб!рала свайго Страль
цова - хто паэта, хто эсэ!ста, хто празазка. Стральцову-праза!ку, як выглядае,
пашанцавала на увагу крытыкау ! лНаратуразназщау, ц! не найбольш.
Яго талент злучаць эп!чнасць мыслення з л!рычным спосабам выказвання
быу зауважаны сучасн!кам! л!таральна з ранн!х яго праза!чных творау
(першае апавяданне “Дома” было надрукаванау 1957 г. у часошсе “Маладосць”).
Ужо у першым зборн!ку апавяданняу “Блак!тны вецер” (1962) ён праяв!у сябе
анал!тыкам, даследчыкам загадак чалавечай пс!х!к!. У зборн!ку “Сена на
асфальце” (1966), як! стау культавым для мнопх тагачасных чытачоу,

Стральцоу выводзщь вызначэнне, якое стане не тольк! абазначэннем
светаадчування людзей, як1я змянш вёску на горад, але i метафарычнай
выявай еамога пасляваеннага накал ення, накал ення “сена на ас фальце”.
Адгукнулася у сэрцах сучасн1кау i аповесць “Адзш лапаць, адз1н чунь” (1970),
якая распавядала - тонка i пран1зл1ва, як уся л1рычная проза - пра сталенне
падлетка, у вобразе якога даследчык! бачыл! еамога ajh^apa. Няупэзшенасць
i чаканн! галоунага героя адлюстроз^ал! не толью прыватныя, але i калектыуныя эмоцьн, звязаныя з заканчэннем хрушчоускай адл1п i нянэ^шасдю
будучын!. Пазней з’яв1цца кн1га прозы “Падарожжа за горад” (апавяданн!,
аповесць, 1986), зборн1к выбраных творау “На успамш аб радасщ” (1974),
i нарэшце “Выбранае”, куды увайпш! проза, паэз1я i эсэ (1987).
Пра прозу Стральцова яшчэ пры жыцц! п1сьменн1ка nicaiii так1я зорк!
л1таратуры, як Р. Барадул1н, А. Кудравец, А. Адамов1ч. Апопш!, дарэчы,
не 5^валяу пераход Стральцова да паэзИ. Тэта вытлумачваецца тым, што
Адамов1ч вызначыу у п1сьменн1ку патэнцыял новага Макс1ма Гарэцкага.
Асабл1ваець стральцоускай прозы ён бачыу “у шырок1м, вольным дыханн!
думк1, па-сапрауднаму мастацкай”. “Гуман1зм, чалавечнасць, што 1дзе
ад самой душы народнай, ёю выпраменьваецца, - вось тая нацыянальная 1дэя,
на якой ён пагаджаецца найперш i канчаткова” [5, с. 5].
На наш погляд, гэтая думка праза1ка i знауцы л1таратуры пра творчасць
Стральцова, выказаная у прадмове да “Выбранага” (1987), патрабуе сёння
пераусведамлення i даследчыкау, i сучаснага чытача, схшьнага сёння бачыць
у творчасц! аднаго з найяскравейшых л1таратарау XX ст. тольк! л1рызм
i ц1кавасць да урбан1стычнай тэматыю.
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