ПАЭЗІЯ І ПРАЎДА РЭЧАІСНАСЦІ: да 100-годдзя Максіма Танка

Максім Танк - адно з самых яркіх імёнаў у гісторыі беларускай
літаратуры.
Паэт-бунтар, паэт-патрыёт, паэт-сатырык, паэт-філосаф, паэтнаватар… А «па жыцці» надзвычай сціплы чалавек, які не любіў гучных
слоў і бляску пражэктараў.
Паэзія Максіма Танка ўражвае разнастайнасцю тэм, вобразаў, форм,
творчым засваеннем нацыянальнай паэтычнай традыцыі і наватарствам. А
галоўная тэма, якая праходзіць праз усю творчасць М. Танка, - Радзіма ў
самых розных яе праявах: гісторыя і яе адлюстраванне ў легендах і
паданнях, праца, песні, мары народа, маляўнічая прырода, мілагучная
родная мова.
17 верасня 2012 года Максіму Танку споўнілася б 100 гадоў. Да
юбілею паэта падрыхтавана гэта метадычнае выданне.
Выданне складаецца з наступных матэрыялаў:
Біяграфічнай даведкі;
Прыкладаў юбілейных выстаў;
Спісу твораў М. Танка;
Перакладаў М. Танка;
Спісу вершаў паэта, якія пакладзены на музыку;
Спісу сцэнарных і літаратуразнаўчых матэрыялаў;
Спісу назваў імпрэз да юбілею класіка;
Ссылак на інтэрнэт- рэсурсы.
Біяграфічная даведка
Класік сучаснай беларускай літаратуры Максім
Танк (Яўген Іванавіч Скурко) нарадзіўся 17 верасня
1912 г. у вёсцы Пількаўшчына Мядзельскага раёна
Менскай вобласці ў сялянскай сям'і.
Фармiраванне
будучага
выдатнага паэта
праходзiла ва ўмовах бурных, складаных i
супярэчлiвых падзей першай сусветнай вайны i
бежанства ў Расii.
У 1914 годзе сям’я Яўгена была змушаная
выехаць у эвакуацыю і пэўны час жыла ў Маскве.
Там Яўген Скурко пайшоў у школу, там прачытаў
Яўген Іванавіч
свае першыя кнігі.
Скурко, 1942 г.
Восень 1926 года прывяла будучага паэта
Максіма Танка, а тады яшчэ маладога Яўгена Скурко
ў Вілейку, куды ён паступіў у 3 клас рускай
прыватнай гімназіі. У гімназіі паэт вучыўся даволі паспяхова. Менавіта
там настаўніца рускай мовы і літаратуры Аглаіда Венядзіктаўна Мажухіна
прывіла хлопчыку Яўгену любоў да літаратуры, заахвоціла да творчасці.
Там жа ён і зрабіў сваю першую літаратурную спробу, пераказваючы ў
вершаванай форме легенду пра Шкленікоўскае возера (у Шкленікова паэт
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хадзіў у польскую пачатковую школу). Але ўжо восенню 1928 года Яўгену
Скурку прышлося ехаць у Радашковічы, дзе ён працягваў спасцігаць
вучнёўства з прычыны закрыцця Вілейская гімназія польскімі ўладамі.
Малады М.Танк працаваў iнструктарам ЦК камсамола Заходняй
Беларусi, у легальных i падпольных вiленскiх перыёдыках, вёў актыўную
грамадска-патрыятычную i культурна-асветную дзейнасць, за што
падвяргаўся праследаванню польскай дэфензiвы, арыштам i турэмнаму
зняволенню на Лукiшках.
У БССР былі допыты ў засценках НКУС. Пасля непрацяглага
зняволення паэта засылаюць назад на тэрыторыю “крэсаў усходніх”. З
прыходам савецкай улады ў Заходнюю Беларусь (дзесьці пасля 4 снежня
1939 г. – са стварэння Вілейскай вобласці), Максім Танк зноў вярнуўся на
Вілейшчыну, але ўжо легальна. Ён працуе у сектары нацыянальных школ
Вілейскага абласнога аддзела народнай асветы. Таксама працуе ў аддзеле
культуры ў абласной газеце “Вілейская праўда” (выдавалася з лістапада
1939 па люты 1940).
Пiсаць вершы ён пачаў у другой палове 20-х гадоў, будучы
гімназiстам, друкавацца - з 1932 года. Першы верш - "Заштрайкавалi
гіганты-комiны" - пад псеўданiмам Максiм Танк быў апублiкаваны ў
газеце-аднадзёнцы "Беларускае жыццё" (г. Львоў) 7 красавiка 1932 года.
У 1935 годзе Максім Танк у Вільні пачаў пісаць паэму “Нарач”. Паэма
была навеяная Нарачанскай забастоўкай рыбакоў, якая рэхам прайшла па
азёрах суседняй Вілейшчыне і даволі далёкім Палессі. З-за цэнзуры цалкам
твор надрукаваць было не магчыма. Таму аўтару прыходзілася,
выкрэсліваючы найбольш вострыя моманты, друкаваць яго часткамі ў
“Калосьсі”. І тым не менш некаторыя нумары часопіса з фрагментамі
паэмы былі канфіскаваныя польскімі ўладамі. Толькі ў 1940 годзе,
магчыма падчас працы ў Вілейцы, паэту ўдалося цалкам узнавіць тэкст
паэмы.
У 1936 годзе выходзiць першы зборнiк вершаў М. Танка "На этапах"
(канфiскаваны палiцыяй), у 1937 - другi зборнiк "Журавiнавы цвет" i
асобным выданнем паэма "Нарач", у 1938 - трэцi зборнiк "Пад мачтай".
Неяк спакваля i ў той жа час iмклiва, для многіх, вiдаць, шмат у чым
неспадзявана паэт апынуўся ў цэнтры лiтаратурна-мастацкага жыцця ў
3аходняй Беларусi. Пра яго загаварылi ў друку (ды як загаварылi!), яго
творы i кнiгi сталi прадметам шырокага i зацiкаўленага абмеркавання,
лiтаратурна-творчых дыскусiй.
Творчасць М. Танка 30-х гадоў вызначалася маштабнасцю
гiстарычнага мыслення, шырынёй духоўна-мастацкiх даляглядаў аўтара.
Вялiкую папулярнасць у чытача набылi яго вершы "Спатканне", "Песня
кулiкоў", "Чорныя скiбы", "Да дня", "Акт першы", "Тры песнi",
"Паслухайце, вясна iдзе...", "Раманс", "На пероне" i iнш.
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Выконваючы высокую мiсiю гераiчнага
змагання за свабоду i незалежнасць роднай
Бацькаўшчыны, М. Танк годна прайшоў дарогамi
ахвярнага ваеннага лiхалецця, якое з'явiлася
своеасаблiвым
працягам
заходнебеларускага
перыяду жыцця i творчасцi паэта. У гады вайны
ён працуе ў газеце "За Савецкую Беларусь",
агiтплакаце "Раздавiм фашысцкую гадзiну", пiша i
выдае паэму "Янук Сялiба" (1943), зборнiкi
вершаў "Вастрыце зброю" i "Праз вогненны
небасхiл" (1945).
Адным з лепшых у беларускай паэзii
М. Танк, 1976 г.
пасляваеннага дзесяцiгоддзя з'явiўся зборнiк М.
Танка "Каб ведалi" (1948), справядлiва адзначаны
Дзяржаўнай прэмiяй СССР. Сваiм зместам i
пафасам ён цалкам звернуты ў нядаўняе мiнулае,
лiрычны герой кнiгі засяродзiўся на асэнсаваннi драматычных i трагічных
старонак другой сусветнай вайны. Шмат цiкавых i арыгiнальных твораў
увайшло ў наступныя зборнiкi паэта - "На камнi, жалезе i золаце" (1951) i
"У дарозе" (1954).
З 1948 па 1966 год М. Танк працуе галоўным рэдактарм часопiса
"Полымя", з 1966 па 1990 год - першым сакратаром, старшынёй Саюза
пiсьменнiкаў Беларусi. Абiраецца дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР
(1947-1971) i СССР (1969-1989), старшынёй Вярхоўнага Савета БССР VI VII склiканняў (1963-1971), з'яўляецца членам шматлiкiх грамадскiх
арганiзацый.
У 60-90-я гады выходзяць лепшыя кнiгi паэта, якiя атрымалi высокую
ацэнку крытыкi i лiтаратуразнаўства, усёй грамадска-культурнай
супольнасцi: "Мой хлеб надзённы" (1962), "Глыток вады" (1964),
"Перапiска з зямлёй" (1967), "Хай будзе святло" (1972), "Дарога,
закалыханая жытам" (1976), "Прайсцi праз вернасць" (1979), "За маiм
сталом" (1984) i iнш.
Пленная творчая, працоўная і грамадская дзейнасць Максіма Танка
адзначана званнямі народнага паэта Беларусі (1968), акадэміка
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1972), Героя Сацыялістычнай
Працы (1974), многімі літаратурнымі прэміямі, сярод якіх — Ленінская
прэмія (1978, за кнігу "Нарачанскіе сосны"), Дзяржаўная прэмія СССР
(1948, за кнігу "Каб ведалі") і Дзяржаўная прэмія БССР імя Я. Купалы
(1966, за кнігу "Мой хлеб надзённы"), ордэнамі і медалямі СССР (у тым
ліку чатырма ордэнамі Леніна, ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі,
Чырвонага Сцяга, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны,
Дружбы народаў) і Польскай Народнай Рэспублікі (афіцэрскім крыжам
Адраджэння Польшчы, ордэнам Заслугі ПНР). У 1987 г. яму было
прысвоена званне Ганаровага грамадзяніна Мінска.
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Памёр Максім Танк у Мінску 7 жніўня 1995 г., пахаваны (паводле
завяшчання) на могілках вёскі Слабада (каля Пількаўшчыны)
Мядзельскага раёна.
Імя Максіма Танка прысвоена
Беларускаму
дзяржаўнаму
педагагічнаму
ўніверсітэту,
Мінскаму педагагічнаму каледжу,
Сваткаўскай
сярэдняй
школе
(Мядзельскі раён) і Мядзельскай
раённай бібліятэцы, адной з
Мемарыяльная дошка Ў Мінску на
цэнтральных сталічных вуліц. У
фасадзе дома №1 па вуліцы М. Танка
Мінску, на вуліцы яго імя і на доме,
дзе ён апошнія гады жыў і працаваў
(вул. Кульман, 15), устаноўлены мемарыяльныя знакі.

“Максім Танк: Жыццё ў паэзіі”
да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка
(Матэрыял да кніжнай выставы)

“Паэзія Максіма Танка трывала
і неад`емна ўвайшла ў духоўнае жыццё
нашага народа – так,
як у хату ўваходзіць хлеб надзённы”.
Мікола Арочка
1 раздзел
“Рэаліі жыцця Максіма Танка”
У гэтым раздзеле прадстаўлена літаратура пра пражыццё і творчасць М.
Танка (зборнік успамінаў, прысвячэнняў, эсэ “Максім Танк. На камні,
жалезе і золаце” укладальнік У. Казбярук, кніга-дзённік «Лісткі календара»
М. Танк (1970 г.), матэрыялы з перыядычных выданняў.
2 раздзел
«Я сэрцам пісаў сваю кожную песню…»
“А словы складаць у песні
Легенды, балады, сказы
Я ўзяўся таму, што гэта
Загінутай праца была.
І перад радзімай хацеў я
Выканаць свой абавязак,
Каб слава майго народа
Заўсёды і ў песні жыла...”
М. Танк
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У гэтым раздзеле збіраюцца творы М. Танка (зборнікі, асобныя выданні,
творы надрукаваныя ў перыядычных выданнях).
Падзразделы:
“Калі трэба была песня…”:
“Творчасцю сваёй Максім Танк
увесь час пацвярджае ўменне
актыўна жыць усімі трывогамі веку,
успрымаць кожным напружаным нервам
зямлю ў яе глабальным маштабе
і ў кроўнай неадлучнацсі ад зямліі”.
Мікола Арочка.
У гэтым падраздзеле прадстаўлены зборнікі М. Танка 30- хх гадоў (“На
этапах”, “Журавіны цвет”, “Пад мачтай”). Нацыянальна – вызваленчыя
матывы гэтых зборнікаў складаюць ідэйна – тэматычную аснову
заходнебеларускага перыяду творчасці пісьменніка.
“Прыстанішча, дзе сэрца званчэйшыя песні вядзе”
“Ёсць у свеце планета Зямля.
Ёсць на Зямлі той краіна адна,
А ў той краіне – прыстанішча, дзе
Сэрца званчэйшыя песні вядзе”.
М. Танк
У гэтым падраздзеле змяшчаюцца творы пра малую радзіму М. Танка –
Пількаўшчыну, Нарач і Нарачанскі край, пра Радзіму і родную мову.
“Мне пару крыл дало каханне…”
У гэтым падраздзеле збіраецца любоўная лірыка Максіма Танка.
Літаратура аб жыцці і творчым шляху пісьменніка:
Адамовіч, Г. “…І адчуваю полымя жывое”:
Максім Танк - класік беларускай літаратуры XX ст. /
Галіна Адамовіч // Роднае слова.- 2012.- № 8.- С. 4-7.
Берлеж, М. Максім Танк: "...Мой стары знаёмы
- Гао Ман": [да 100-годдзя Максіма Танка] / Мікола
Берлеж // Літаратура і мастацтва.- 2011.- 7 кастр. (№
40).- C. 21.
Бугаеў, Д. Паэзія Максіма Танка / Дзмітрый
Бугаёў.- Мн.: Беларуская навука, 2003.- 310, [1] с.
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Макарэвіч, С. Максім Танк на Вілейшчыне / Сяргей Макарэвіч //
Роднае слова.- 2009.-№ 7.- С. 22- 23.
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Марціновіч, Дз. Усё жыццё ў экспазіцыі: [да 100-годдзя Максіма
Танка, якое святкуецца ў верасні гэтага года] / Дзяніс Марціновіч //
Кнiжны свет (Дадатак да газ. ЛiМ).- 2012.- 10 лют. (№ 6).- C. 9.
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Уладзіміравіч Мікуліч; рэдактар Г. С. Шупенька; мастак Л. А.
Стрыжак.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1999.- 254 с. : іл.
Мікуліч, М. “Трэба ўчуцца, адтварыць вобраз…”: [Максім Танк у
рускіх перакладах] / Мікола Мікуліч // Роднае слова.- 2012.- № 8.- С.
21-26.
Мяснікоў, А. Максім Танк (1912-1995): "Прайсці праз вернасць" часу
і падзей... / Анатоль Мяснікоў // Мяснікоў, А. Сто асоб беларускай
гісторыі: гістарычныя партрэты / Анатоль Мяснікоў.- 2-е выд.,
дапрац.-Мінск, 2009.- C. 26-272.
Настасіч, Н. Падарожжа даўжынёй у жыццё…: [жыццёвы і творчы
шлях М. Танка] / Наталля Настасіч // Роднае слова.- 2012.- № 8.- С. 811.
Падаляк, Т. Нарачанскія сосны Максіма Танка / Т. Падаляк //
Звязда.- 2007.- 15 верас. (№ 175).- С. 4.
Паэзія рэчаіснасці: У свеце М.Танка / Мікола Мікуліч.- Мн.: Выд.
рэсп. унітар. прадпрыемства "Мастацкая літаратура", 2001.- 124,[2]
с., [4] л. iл.
Пясецкі, Я. Зорка паэта ў нябёсах Айчыны: [да 100-годдзя народнага
пісьменніка Беларусі Максіма Танка] / Яўген Пясецкі // Звязда.2012.- 21 крас. (№ 79).- С. 3.
Рагойша, В. "Вершы мае- часовыя прыстанішчы...": [Максім Танкмайстар вершаванага слова] / Вячаслаў Рагойша // Роднае слова.2009.-№ 1.- С. 20-23.
Рагойша, В. Максім Танк / В. Рагойша // Роднае слова.- 2001.- № 11.С. 38-50; № 12.- С. 51-56.
Рагойша, В. Паэтыка Максіма Танка / В. Рагойша; рэдактар М.
Няхай; мастак Л. Дубавіцкая.- Мінск: Выдавецтва БДУ імя У. І.
Леніна, 1968.- 227 с.
Рублевская, Л. Я імя тваё напісаў на граніце...: неизвестные
автографы Максима Танка / Людмила Рублевская // Беларусь
сегодня.- 2010.- 4 мая (№ 79).- С. 19.
Рублевская, Л. Поэма в подарок: [о поэте Максиме Танке] /
Людмила Рублевская // Беларусь сегодня.- 2011.- 12 марта (№ 46).- С.
6.
Сівец, Т. Пісьменнік і жыццё: [пра Максіма Танка] / Таццяна Сівец
// Літаратура і мастацтва.- 2012.- 27 студз. (№ 4).- C. 1.
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Сіскевіч-Нарачанскі, М. Пяць гадзін з паэтам: [да 100-годдзя
народнага пісьменніка Беларусі Максіма Танка] / Мікола СіскевічНарачанскі // Лiтаратура i мастацтва. - 2012.- 27 крас. (№ 17).- С. 5.
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Трафілаў, С. Дык званіў ці не званіў Гарбачоў?, або Пра што ніколі
не пісаў Максім Танк: [100-гадовы юбілей Максіма Танка] / Сяргей
Трафілаў // Культура.- 2012.- 3 сак. (№ 9).- С. 10-11.
Цімошка, С. У госці да Максіма Танка: з дарожнага дзённіка /
Сяргей Цімошка // Літаратура і мастацтва.- 2009.- 22 мая (№ 19).- C.
15.
Цюрына, Г. Размова з класікам: “Заўсёды вабілі мяне нябёс
прасторы”: [да 100- годдзя з дня нараджэння М. Танка] / Г. Цюрына
// Бібліятэка прапануе.- 2012.- № 9.- С. 11-14.
Выданні твораў Максіма Танка
Кнігі паэзіі
«На этапах» (1936, факсымільнае ў 1983, Менск),
«Журавінавы цвет» (1937),
«Пад мачтай» (1938),
«Выбраныя вершы» (1940),
«Вастрыце зброю» (вершы і паэмы, 1945),
«Праз вогненны небасхіл» (1945),
«Выбраныя вершы» (1947),
«Вершы» (1947, 1948),
«Каб ведалі» (1948),
«На камні, жалезе і золаце» (1951),
«Выбраныя творы» (1952, 1954),
«У дарозе» (1954),
«След бліскавіцы» (1957),
«Мой хлеб надзённы» (1962),
«Лірыка» (1963),
«Глыток вады» (1964),
«Вершы» (1967),
«Ключ жураўліны» (1972),
«Хай будзе святло» (1972),
«Дарога, закалыханая жытам» (1976),
«Вершы» (1979),
«Прайсці праз вернасць» (1979),
«Лірыка» (1982),
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«За маім сталом» (1984),
«Лірыка» (1987),
«Дарога і хлеб» (1988),
«Збор калосся: Вершы 1983-1988» (1989),
«Паслухайце, вясна ідзе» (1990),
"Мой каўчэг" (1994);
Кнігі для дзяцей
Кнігі вершаў:
«Галінка і верабей» (1946),
«Кніжка пра мядзведзя» (1947),
«Вершы» (1948),
«Урачыстае абяцанне» (1949),
«Сярод лясоў наднёманскіх» (1951, 1987);
Кнігі казак:
«Ехаў казачнік Бай» (1955, 1984),
«Конь і леў» (1955),
«Казкі. Легенды» (1960),
«Светлячок» (1970)
«Быліна пра касмічнае падарожжа мураша Бадзіні» (1979);
Iншае
Зборнік гумару «Селядцы з вершамі» (1966).
Паэма «Нарач» (1937).
Кніга-дзёньнік «Лісткі календара» (1970).
Збор твораў у 2-х (1958), Збор твораў у 4-х (1966—1967), Збор
твораў у 6 тамах(1978—1981);
Аўтапартрэт на фоне класіка
У выдавецтве “Мастацкая літаратура” да юбілею Максіма Танка
выйшла кніга успамінаў пра паэта.
Складальнікам зборніка ўспамінаў, прысвячэнняў, эсэ «Максім Танк.
На камні, жалезе і золаце » з'яўляецца У. Казбярук.
Максім Танк быў настолькі плоць ад плоці пэўнага гістарычнага
перыяду, што зборнік успамінаў, эсэ і прысвячэнняў становіцца
своеасаблівай машынай часу, якая гарантуе старэйшаму пакаленню
чытачоў згадкі пра мінулыя часы (і прыемныя, і не вельмі), а для
маладзейшых некаторыя факты з жыцця класіка і з таго савецкага побыту
могуць стаць экзотыкай (напрыклад, як паэт пераходзіў мяжу з Заходняй
Беларуссю і як вяртаўся назад з заданнем; як у савецкія часы можна было
атрымаць кватэру па заяве і абставіць яе дэфіцытнай мэбляй).
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Побытавыя дэталі сапраўды працуюць на выяўленне перакананняў і
светапогляду Максіма Танка (Яўгена Іванавіча Скурко). Напрыклад, такая
згадка Янкі Брыля пра жонку класіка: "Старая нямоглая Танкава Люба
поле грады, а курортнікі ідуць нарачанскім берагам каля іхняй дачы і —
гаспадыня чуе — гавораць:
— Во, наймічцы і выхаднога не даюць!"
Іван Шамякін апісаў жыццё літаратурнай багемы Беларусі таго часу, у
чыіх пагулянках Максім Танк удзельнічаў мала, бо не паліў цыгарэт, не
ўжываў алкаголю (відаць, бярог хворы пасля адсідкі ў віленскай турме
Лукішкі страўнік) і мужна аджартоўваўся нават у сітуацыях "алкагольнага
прымусу".
Зрэшты, у кампаніях Максім Танк нават без гарэлачнага допінгу быў
вясёлы і жартаўлівы, хіба за выключэннем безвыходных сітуацый, дзе
трэба было "прайсці праз вернасць": "І спявачка тут жа аблюбавала
найпрыгажэйшага сярод нас — Яўгена Іванавіча. І з акцёрскай
бесцырымоннасцю ледзьве не павісала на ягонай шыі. Не доўга думаючы,
Максім уцёк з застолля".
Сакрэт удалага сямейнага жыцця пісьменнікаў таго часу Іван Шамякін
сярод іншага бачыў у сціпласці жонак: "...нашы жонкі, учарашнія сялянкі,
не мелі асаблівых прэтэнзій, было б дзецям на хлеб, малако і каўбасу..."
Але непераборлівыя ў побыце жонкі былі пераборлівымі ў літаратуры, калі
аказваліся першымі чытачамі і крытыкамі твораў сваіх мужоў.
Калі Максім Танк быў рэдактарам часопіса "Полымя" (1948-1966 гг.),
то супрацоўнікі збіраліся ў рэдакцыі толькі пасля абеду, каб сустрэцца з
аўтарамі, абмеркаваць праўкі, а працавалі з рукапісамі дома, зрэшты, дома
раніцай можна было падбаць і пра ўласную творчасць.
Калі выдавалася магчымасць, Максім Танк мог за дзень напісаць
некалькі вершаў, праўда, рознай якасці, даючы магчымасць крытыкам
казаць пра "танкаўскую няроўнасць" (Д. Бугаёў).
Магчыма, з прычыны гэтай няроўнасці аўтары ўспамінаў часта
выбіралі для цытавання адны і тыя ж творы. А з іншага боку, гэтыя
паўторы – паспяхова здадзеныя іспыты на праграмнасць вершаў Максіма
Танка: "Калі міністр культуры Скульскі заявіў, што праз 10 гадоў у
Польшчы са свечкай не знойдуць ніводнага беларуса, малады Танк напісаў
вершаваны адказ:
Калі няма на свеце маёй мовы,
Майго народа і мяне самога,
Дык для каго будуеце, панове,
Канцлагеры, катоўні і астрогі?"
(Л. Рублеўская, В. Скалабан)
Ва ўспамінах аўтары згадвалі найперш тыя моманты сваіх стасункаў з
класікам, якія мелі дачыненне хутчэй да побытавых сітуацый, а не да
літаратурных: напрыклад, здабытая па-за чаргой кватэра, хоць хапае і
радасных згадак аб прабітай Максімам Танкам публікацыі, пра падтрымку
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студэнтаў-бунтаўшчыкоў
беларускага
аддзялення
філалагічнага
факультэта БДУ (Алесь Разанаў і кампанія), пра легітымізацыю Танкам у
вачах улады тых, хто не меў бездакорнай біяграфіі.
У кожнага з 27 аўтараў успамінаў і эсэ Максім Танк аказаўся свой: то
ён прынцыповы змагар, то наіўнавата-непрактычны чалавек, то ідзе
супраць цячэння, то "Ён быў у жыцці салдатам, які абавязаны выконваць
загады вышэйшага начальства" (М. Аўрамчык).
Зборнік успамінаў і прысвячэнняў адлюстраваў не толькі побытавага
Танка, але і міфалагізаванага. Вядома, вершы-прысвячэнні не маюць права
на банальнасць. Нейкія аднадзённыя рыфмаванкі мусяць знікнуць, а
лепшыя — становяцца класікай безадносна да героя-натхняльніка:
Ты адзін, ты адзін, ты адзін,
ты застаўся адзін на Славяншчыне,
і Радзіма твая, паглядзі, —
русакосая Янычаршчына.
("Маналог "тутэйшага"". А. Сыс).
Амаль тры дзясяткі аўтараў успаміналі Максіма Танка на старонках
гэтага зборніка. Кніга атрымалася займальнай ды інфарматыўнай, і мы,
чытачы, цяпер ведаем шмат пра тое, што значыў Максім Танк у жыццях
гэтых людзей, вядомых і шараговых. Але мы не ведаем, што значылі гэтыя
людзі ў жыцці Максіма Танка. І ўжо дакладна можна сказаць, што на яго
творчасць мала ўплывала здабытая для некага кватэра, хай сабе ёй
карыстаюцца дагэтуль.
Але зборнік "Максім Танк. На камні, жалезе і золаце" ўяўляецца
неабходнай умовай для будучага стварэння паўнавартаснай літаратурнай
біяграфіі беларускага класіка.
Бязлепкіна, А. Аўтапартрэт на фоне класіка / Аксана Бязлепкіна // Звязда.2012.- №152 (9 жн.).- С. 8.
Максім Танк - перакладчык
“Народ пранясе цябе, родная
мова, святлом незгасальным
у сэрцы сваім.”
М. Танк
Максім Танк пераклаў на беларускую мову асобныя творы А.
Пушкіна, У. Маякоўскага, П. Тычыны, М. Рыльскага, А. Венцлавы, Я.
Судрабкална, А. Міцкевіча, Ю. Славацкага, Ю. Тувіма, У. Бранеўскага, Р.
Дабравольскага, Т. Ружэвіча, А. Германава і інш.
Францішак Багушэвіч. «Дагарае рэшта вецця...»
Адам Міцкевіч. Да М***
Аляксандар Пушкін. Анчар (у перакладзе М.Танка)
Аляксандар Пушкін. Анчар (у перакладзе М.Танка; рэдакцыя 1937 г.)
Аляксандар Пушкін. Вязень (у перакладзе М.Танка)
Аляксандар Пушкін. Вязень (у перакладзе М.Танка; рэдакцыя 1937 г.)
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Аляксандар Пушкін. «Для дальніх берагоў айчыны...» (у перакладзе
М.Танка)
Аляксандар Пушкін. «Для родных берагоў айчыны...» (у перакладзе
М.Танка; рэдакцыя 1937 г.)
Аляксандар Пушкін. Дон
Аляксандар Пушкін. Няньцы (у перакладзе М.Танка)
Аляксандар Пушкін. Няньцы (у перакладзе М.Танка; рэдакцыя 1993 г.)
Аляксандар Пушкін. Рэха
Аляксандар Пушкін. Я зноў наведаў
Аляксандар Пушкін. «Я памятнік сабе стварыў нерукатворны...» (у
перакладзе М.Танка; рэдакцыя 1937 г.)
Аляксандар Пушкін. «Я помнік збудаваў сабе нерукатворны...» (у
перакладзе М.Танка)
Збіраюцца выданні- пераклады паэта з іншых моў на беларускую.
Гл. ссылку: http://www.knihi.com/Maksim_Tank/, дзе сабраны тэксты
перакладаў М. Танка.
МАКСІМ ТАНК І ПОЛЬСКАЯ ЛІТАРАТУРА
Верабей, А. Л. Максім Танк і польская літаратура ∕ А. Л. Верабей, навук.
рэд. У. В. Гніламёдаў. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск: Беларуская навука,
2012. – 154 с.
У манаграфіі разглядаюцца традыцыі польскага рамантызму ХІХ ст. у
паэзіі Максіма Танка, даследуюцца ўзаемаадносіны творчасці беларускага
паэта з польскай літаратурай ХХ ст., аналізуюцца пераклады Максіма
Танка з польскай паэзіі і пераклады яго твораў на польскую мову, даецца
ацэнка працам польскіх крытыкаў і літаратуразнаўцаў, прысвечаных
творчасці паэта.
МАКІСМ ТАНК І МУЗЫКА
Паэзія М. Танка трывала ўвайшла ў духоўную скарбніцу беларускага
народа. Шматлікія творы пісьменніка пакладзены на музыку беларускіх
кампазітараў.
Твор М. Танка
«Аве Мария»
«Завушніцы»
«Любовь моя»
«Ты мяне любіш»

Песня кампазітара, якую
можна выкарыстаць на
мерапрыемстве
(В.Іваноў — М.Танк)
(У.Мулявін — М.Танк)
(У.Мулявін — М.Танк)
(У.Мулявін — М.Танк)
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“Спявак з Нарачанскага краю”
Літаратурна-музычная імпрэза
да 100-годдзя з дня нараджэнн Максіма Танка

Кніжная выстава «Максім Танк: Жыццё ў паэзіі». На століку —
партрэт Максіма Танка, букет кветак, раскрыты зборнік вершаў паэта.
Побач цытаты:
“Шырыня ў вершах Максіма Танка цудоўная!” (Янка Купала),
“Паэзія Максіма Танка трывала і неад`емна ўвайшла ў духоўнае
жыццё нашага народа - так, як у хату ўваходзіць хлеб надзённы” (Мікола
Арочка),
“З паэзіі Максіма Танка паўстае вобраз роднай зямлі, радзімыбясконца прыгожай, мілай сэрцу, неабдымнай ад усяго, з чым і дзеля чаго
жывеш…” (Варлен Бечык),
“Колькі кніг у Максіма Танка? Іх шмат. І ў кожнай - ён новы,
падобны і непадобны да сябе ранейшага” (Рыгор Барадулін).
Гўчыць песня «А што гэта за даліна», муз. В. Шабаліна.
Першы вядучы.
Не баяўся я ў жыцці прысуду
Тых, што ад мяне сад бераглі,
Тых, што клікалі мяне прыблудай,
Тых, што ў путы закаваць маглі,
Тых, што лезлі з пацалункам Юды,
Лік падводзячы маім грахам.
Аднаго баюся я прысуду,
Што выносяць нашы дзеці нам.
Максім Танк. Не баяўся я ў жыцці прысуду…
Другі вядучы.
Максім Танк, побач з Янкам Купалам, Якубам Коласам, Максімам
Багдановічам, у найлепшых узорах сваёй творчасі здолеў узняць
беларускую паэзію на сусветны ўзровень. Засваенне сусветнай i
нацыянальнай культурнай традыцый — еўрапейскага авангардызму,
расейскага сімвалізму, антычнай i беларускай міфалогіі, натурфіласофіі
народнага побыту — у сплаве з ідывідуальна-непаўторным дазволіла
стварыць цікавую, арыгінальную мастацка-філасофскую мадэль свету. У
яе эпіцэнтры — лірычны герой (двайнік аўтара) з душой селяніна,
хлебароба, вандроўніка, паэта.
Першы вядучы.
За плячыма у М. Танка актыўнае, багатае на падзеі i факты, насычанае
стваральнай энергіяй жыццё. Невыпадкова ж у вершы " К а л i с п а ч ы ц ь
п а р а н а с та н е ..." паэт упэўнена сцвярджаў, што перахітрыў смерць: "Бо
за той час, які адмеран — / Няхай хоць сотню раз праверыць! — / Я не
адно жыццё пражыў".
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Другі вядучы.
Зямны шлях Яўгена Іванавіча Скурко прайшоў праз XX ст. (1912 —
1995), літаратурны ж, які пачаўся больш за семдзесят гадоў таму,
працягнуўся ў XXI ст., што засведчана найлепшымі твopaмi з яго кніг: "На
этапах" (1936), "Нарач" (1937), "Пад мачтай" (1938), "Янук Сяліба" (1943),
"Праз вогненны небасхіл" (1945), "На камні, жалезе i золаце" (1951), "След
бліскавіцы" (1957), "Мой хлеб надзённы" (1962), "Дарога, закалыханая
жытам" (1976), "Прайсі праз вернасць" (1979), "За маім сталом" (1984),
"Збор калосся" (1989), "Мой каўчэг" (1994), "Errata" (1996).
Першы вядучы.
Нарадзіўся Максім Танк (Яўген Іванавіч Скурко) 17 верасня 1912 г. на
паўночным захадзе Беларусі ў вёсцы Пількаўшчына на Мядзельшчыне ў
сялянскай сям'і. "Біяграфія ў песні маёй i ў мяне — адна: / Пад дзіравай
страхой гадаваліся я i яна”. Сказанае пацвярджаецца ў многіх вершах
розных гадоў, дзе засведчаны шматлікія падзеі жыцця. Так, у вершы "Да
а ў та б і я г р а ф і і " паэт згадваў вядомы біблейскі сюжэт, з гумарам
распавядаючы пра свае, далека не ўрачыстае з'яўленне на свет:
Другі вядучы.
Ніякая віфлеемаўская зорка,
Ніякая планіда
Не абвяшчалі
Аб маім прыходзе на свет,
Як не абвяшчалі
Аб з'яўленні
Ніводнага з мужыкоў.
Толькі, — апавядала маці, —
Пачуўшы мой крык,
Світанак адклікнуўся пеўнем
Ды пратрубіла рабая карова,
Якую спазніліся выгнаць на пашу.
Першы вядучы.
Хто ведае, ці не былі лёсавызначальнымі ранішні спеў вясковага
пеўня і трубны голас рабой каровы?! Можа, згодна з Божай воляй, гэтыя
знакі і сталіся прызнаннем нованароджанага сваім у сялянскім асяродку?
Ці не перадаў тады певень немаўляці натхненне, а рабая карова ці не стала
сімвалам нялёгкага жыццёвага шляху, на якім хапала як светлага, так і
цёмнага колераў?
Другі вядучы.
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I сапраўды, у памянёным вершы паэт нярадасна згадваў дзяцінства і
юнацтва: "Дзяцінстваа на цягніках праляцела. / Тулілася ў змрочных
падвалах, / Забітых бежанцамі, / Мышамі, клапамі / і толькі парой
асветленых / 'Казкамі маці".
Першы вядучы.
Не вельмі зычлівым і багатым на светлыя фарбы было юнацтва.
Вучыўся ў рускай прыватнай гімназіі ў Вілейцы, якую праз два гады
зачынілі польскія ўлад ы . Перавёўся ў Радашковіцкую беларускую
гімназію— выключылі за ўдзел у забастоўцы. За вальнадумства быў
выключаны і з Віленскай беларускай гімназіі.
Другі вядучы.
Выбар быў зроблены. Малады паэт стаў на шлях рэвалюцыйнай
барацьбы пад сцягам К ПЗ Б, што пагражала пераследам уладаў, арыштамі,
этапнымі дарогамі. У тым самым вершы "Да аутабіяграфй" ён пісаў:
"Юнацтва мінула / На сцежках этапных / У пошуках шчасця, /
Штодзённага хлеба, / Незакратаванага сонца і песні".
Першы вядучы.
Пісьменніку спаўна давялося зведаць усе тыя жахі, якімі сустракалі
турэмныя казематы сваіх вязняў. Разгарніце дзённікавыя запісы (“Лісткі
календара”) паэта – і павее з іх навальнічасць вятроў, пякельнацсь допытаў
у катоўнях, гвалт судзілішчаў, трагедый у Вільні, Львове, Кракаве: "Пасля
дзён голодных насталі дні, поўныя адчаю. Што за імі? Няўжо толькі
мужыцкая ўпартасць / цікавасць звязваюць мяне з маім сучасным
жыццём? А паэзія? І з ёю апошнія дні рвуцца кантакты, бо за кожным
з нас неадступна ходзіць то ў шэрым палто і капелюшы, то ў чорным
— анёл-хавальнік. Два вечары запар прыходзіў правяраць, што я раблю"
(запіс ад 10/Х1 1937 г.).
Другі вядучы.
Воляй абставінаў і лёсу Максіму Танку выпала жыць, змагацца і
пакутваць у Заходняй Беларусі. Творчасць паэта заходнебеларускага часу
прасякнута нацыянальна-вызваленчым, патрыятычным пафасам. Яго паэзія
клікала да свабоды, на барацьбу за свае сацыяльныя і нацыянальныя
правы.
Першы вядучы.
Нацыянальна- вызваленчыя матывы складаюць ідэйна- тэматычную
аснову зборнікаў 30- х гадоў “На этапах”, “Журавіны цвет”, “Пад мачтай”.
Вершы і паэімы, якія ўвайшлі ў гэтыя зборнік, сталі лепшымі ў
заходнебеларускай паэзіі.
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Другі вядучы.
“На этапах”- назва твора гучыць як набат. На этапах знаходзіцца і
падпольшчык – рэвалюцыянер з верша “Песня кулікоў”, і сын – вязень
польскай турмы, якога наведаў бацька – хлебароб. Загаловак зборніка
адлюстроўвае стан жыцця і духоўных перажыванняў героя, які адмовіўся
ад дабрабыту ў імя гістарычнай праўды.
Першы вядучы.
— Ну, садзіся з намі! —
дзед стары гавора
і акраец хлеба чорнага кладзе.
— Наарфуе снегу, бы мякiны горы,
не праехаць полем, не прайсцi нiдзе...
Сам, відаць, далёкі…
не з блізкіх аколіц,
не з-пад нашых, пэўна, саламяных стрэх…
Ды апранен слаба — змерзнеш недзе ў полі;
хоць на лаве мулка, пераспі начлег!
Бачыш: у нас голад,
людзі жывуць бедна,
хлеб на стол кладзецца толькi для гасцей…
Можа хопіць бульбы з дзён асенніх, медных
да вясны, да першых з выраю гусей…
Час такі нядобры. З першых дзён марозу
маладых нямала, скуўшы, павялі.
Шмат разоў, напэўна,
шэрыя бярозы
след іх белым ветрам
ў полі замялі.
Хочацца вучыцца ў мове сваёй роднай, —
шчыры дамагаліся грудзьмі…
Я ўжо хутка лягу
пад сасной зялёнай, —
што, скажы мне, будзе з нашымі дзяцьмі? —
(“Пасня кулікоў” 1936 г.)
Гучыць урывак з песні “Нарач” у выкананні “Песняроў”.
Другі вядучы.
Куды б ні прыводзіў паэта лёс – ён заўсёды і ва ўсім заставаўся тым
нарачанскім хлопцам. Родныя мясціны падяюцца ім у бляску сонечнага
святла і выклікаюць уражанне незвычайнай казкі:
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Першы вядучы.
Ды, раптам, лясная дарога
Заззяла ўся ў сонечным бляску,
І я асвяжаючы подых
Адчуў, як калісьці, на твары.
І ўсе з захапленнем, замёршы,
Глядзім на дзівосную казку —
На Нарач! На Нарач! На Нарач!
Другі вядучы.
Безумоўна, найбольш удалыя ўзоры паэтычнага майстэрства створаны
на аснове перажытага, што адкладвалася у свядомасці яшчэ з маленства.
Грунтам для мастацкага ўвасаблення стала звыклая, удыхнутая з калыскі
натурфіласофія сялянскага побыту: непаўторная прыгажосць нарачанскіх
прастораў, Мядзельшчына, Беларусь, родная Пількаўшчына, бацькоўская
хата, з-пад дзіравай страхі якой выпырхнула ў шырокі свет паэтава песня:
"Пра сябе", "Гісторыя вёскі Пількаўшчына", "Ля старой хаціны", "Зноў я на
тых сцежках", "Ты знаеш край", "Дарога на Нарач".
Першы вядучы.
Пачуццёвае надзіва натуральна i нязмушана далучаецца да сферы
духоўнай. Любоў да роднага краю, далёкая ад прыдуманага халоднага
рацыяналізму, адухоўленая, сагрэтая ўзаемадачыненнямі з людскім гуртам,
найперш з землякамі паэта: "А людзі, якія жывуць тут: / Аратыя,
бондары, цеслі, / Музыкі i смалакуры, / Танцоры i кавалі! / Адменную ix
пазнаеш / Усюды работу i песню. / Дай матэрыял iм толькі, / Зрабіць
бы цуды змаглі / ".
Другі вядучы.
Максім Танк не аднойчы звяртаўся да праблемы роднай мовы –
праблемы, якая для беларусаў, на жаль, заўсёды была не толькі
культуралагічнай, але і палітычнай. Верш “Родная мова” ўпершыню быў
надрукаваны ў першым нумары часопіса “Беларусь” за 1944 г. На гэты час
М. Танк быў вядомым літаратарам, аўтарам шасці паэтычных кніг.
Улічваючы аператыўнасць публікацыі яго твораў, можна меркаваць, што
верш “Родная мова” быў напісан напрыканцы 1943 г. “Удалі ад Радзімы
амаль ва ўсіх абвастраецца любоў да яе – пісаў М. Танк у сваім дзённіку
11.07.1943 г.– Думаю пасля страшнай вайны, калі нам будзе суджана
вярнуцца дамоў, будзем больш даражыць сваёй зямлёй, а каб не быць на ёй
нейкім пустазеллем, даражыць роднай мовай”.
Першы вядучы.
Перамога над нямецка – фашысцкімі захопнікамі была відавочнай. М.
Танк выразна адчуў: вызвалены беларускі народ можа зрабіць з сабою тое,
што не зрабіў вораг – загінуць духоўна, страціць сваё нацыянальнае
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аблічча. Верш “Родная мова” – гэта гімн роднаму слову і адначасова
своеасаблівы позірк у будучыню, праграма пасляваеннага беларускага
нацыянальнага адраджэння.
Другі вядучы.
Дарэчы, падобную ж праблему захавання роднай мовы для сваіх
нашчадкаў у рускай літаратуры ў гэты час выказала Ганна Ахматава ў
вершы “Мужнасць” (1942):
Не страшно под пулями лечь,
Не горько остаться без крова.
Мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слова.
Першы вядучы.
Сімптаматычна, што ў блакадным Ленінградзе паэт пісаў не пра холад
і голад, а клапаціўся пра лёс мовы, што, здавалася б, на першы погляд і не
было такім актуальным на той час. Галоўная ідэя верша М. Танка “Родная
мова” – услаўленне вабнасці, прыгажосці роднага краю і беларускай мовы.
Мова паўстае як вялікая сіла нацыянальнага выратавання.
Другі вядучы.
З легендаў і казак былых пакаленняў,
З калосся цяжкога жытоў і пшаніц,
З сузор`яў і сонечных цёплых праменняў,
З грымучага ззяння бурлівых крыніц,
З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
І з гора, і з радасці, і з усяго
Таго, што лягло незаўсёды ў аснову
Святыні народа, бяссмерця яго,Ты выткана родная мова…
Гучыць песня “Завушніцы” (сл. Максіма Танка, муз. У. Мулявіна).
Першы вядучы.
Максім Танк – выдатнейшы майстар інтымнай лірыкі. Тэма кахання
раскрываецца ў шматлікіх вершах аўтара. Узаемаадносіны закаханых,
адлюстраваныя ў танкаўскай творчасці, вылучаюцца ўзаемапавагай,
чалавечай годнасцю ("У садочку май", "Не будзь ніколі з іншым ", "Нашто
ты косы заплятаеш", "Прызнанне",
"Думкі пра цябе..." i інш.).
Сапраўднымі шэдэўрамі любоўнай лірыкі з'яуляюцца вершы "Ave M a r i a "
i «Г о ты к а " С вя то й Ан н ы " » .
Гучыць аўдыёзапіс верша М. Танка «AVE MARIA» у выкананні аўтара.
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Другі вядучы.
Музай і вернай спадарожніцай жыцця Максіма Танка была жонка
паэта Любоў Андрэеўна. Ёй прысвячаў ёй многія паэтычныя радкі.
Першы вядучы.
Калі б можна так зрабіць, каб твае дарогі
Ды праходзілі заўжды ля майго парога,
Каб вячэрняю парой мне гасцінна дзверы
Адчыняла ты заўжды, клікала вячэраць,
І пасеўшы за сталом, так, як гэта трэба,
Мы дзяліліся з табой радасцю і хлебам,
І даверыла б маім ты рукам, дзяўчына,
Ў час начны аберагаць сон твой і спачынак,
І даверыла б яшчэ кожнай раніцою
Пацалункамі будзіць і вітаць з зарою,Я адмовіўся б тады ад сяброў і чаркі,
Ад гармоніка свайго, дымнае цыгаркі,
Ад вандроўнага жыцця, што душа кахала…
Ты смяешся… Адкажы: можа гэта мала?
Другі вядучы.
Паэзія Максіма Танка – яркая, выдатная з`ява ў беларускай
літаратуры. Яна арыентуе нас на высокія ідэалы, разуменне вельмі важных
ісцін, непераходных маральных каштоўнасцей. Яго лірычная творчасць
напоўнена агнём перажывання, трапятання, пачуцця. І разам з тым яго
паэзія глыбокадумная, засяроджаная на галоўным у чалавечым быцці.
Максім Танк – паэт – рамантык і паэт – філосаф. Ён паўстае перад намі як
пясняр свабоды, красы, кахання і любові.
Першы вядучы.
“Пад мачтай”
пількаўскай гонкай сасны
Плылі Вы ў свет на агледзены.
А “Нарач”
крышыла зімовыя сны.
Радок, як курок,
быў узведзены.'
Другі вядучы.
Нідзе “На этапах”
суровых гадоў
Не збочылі
Ў заціш здрадную.
“Здарова, таварыш”19
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родных братоў
Віталі па- танкаўску,
з радасцю.
Першы вядучы.
Не шкадавалі ў змаганні сіл,
“Вастрыце зброю!”да волі клікалі.
Прайшлі
“Праз вогненны небасхіл”
Шляхамі,
праўдай вялікімі.
Блакіт
“Нарачанскія сосны” ўзнялі,
Вянчаныя
вечназялёнай пашанаю,
Вы горда
“Прайсці праз вернасць” змаглі
Дарогай,
жытам закалыханаю.
Другі вядучы.
Ваш кожны радок,
як “Глыток вады”,
Паэзіі роднай Волаце!
І вашаму слову
жыццё назаўжды.
“На камні, жалезе і золаце!”
Р. Барадулін “Максіму Танку”
“Вясна танцуе, аж гул кругом”
Крыжаванка
ПА ГАРЫЗАНТАЛІ:
2. «Купала наш і наш ... харобры, // і Танк, і Брыль, і Быкаў, і Гаўрук». З верша Л.
Геніюш «Адна ёсць толькі ў свеце Беларусь». 5. «Вясенняя зораў сяўба // Расой ападае
на ...». 3 верша Максіма Танка «А ў полі вярба». 6. «I вітаюць птушкі ўсё, // Што ... ў
такой красе». 3 верша МаксімаТанка «Жаўрук». 7. «Вясновай ласкай грэе // І так маё
...». 3 верша Максіма Танка «Не будзь ніколі іншым». 10. «Каб зрабіць першы крок, //
Патрэбна нам // ... маці». 3 верша Максіма Танка «Каб зрабіць першы крок». 11. «Гэткі
мне сніўся - шыракаплечы, // з душой - як ...». 3 верша Л. Геніюш «Максіму Танку». 12.
«То свішча дрозд на мокрым дрэве, // то ... вясёлы гімн пяе». 3 верша В. Гардзея «У
свежасці зямлі вясенняй». 15. «Люблю цябе я звонка, // Люблю цябе, ...». 3 верша
Максіма Танка «За песні і сасонкі». 16. ... або мёд п'е, або кайданы трэ (прык.). 17. «Пад
... скрыпкі і бубнаў гром // Вясна танцуе, аж гул кругом». 3 верша Максіма Танка
«Вясна». 18. ... памірае апошняй (прык.). 19 адвязеш - хлеба прывязеш (прык.). 20.
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«Была вясна ўжо дзве нядзелі, - // Гняздо клаў ...- клекатун». 3 верша Янкі Купалы «3
песень аб вясне». 22. «А потым жаўрук вясновы // Будзіў на світанні часта». 3 верша
МаксімаТанка «Калісьці будзіла ...». 25. «Пойдзем шляхамі паднебеснымі, сінімі, //
Лірнікі і... Беларусі». 3 верша Максіма Танка «Тры песні», прысвечанага Якубу Коласу.
26. «Дваццаць пятага сакавіка - // Наша .... // Пароль // I прысяга». 3 верша Р. Барадуліна
«25 сакавіка». 27. «Як ... густыя туманы развесіць». 3 верша Максіма Танка «Люблю
твае, Нарач, затокі і тоні». 28. «Ты нясі нам .... сілачку // Нясі». 3 верша Якуба Коласа
«Закліканне вясны».

ПА ВЕРТЫКАЛІ:
1. «Не тапчы вясны - ... асыпецца». 3 верша Максіма Танка «Не сячы сасны». 3. Стан
псіхікі. 4. «Там, дзе зары ... ключ уручае, // Там, дзе начлежная песня лунае». 3 верша
Максіма Танка «Капае з месяца весняя радасць». 8. «На золаку раннім // Вясновай
парой ...». 3 верша Максіма Танка «Начная зязюлька». 9. «Першай прачнулася вярба - //
Руплівая ...». 3 верша Максіма Танка «Вясной». 13. Марэц адмарозіць ... (прык.). 14.
«Хутка ўбачыш светлае // Сонца свабоды па-над зямлёй». 3 паэмы Максіма Танка
«Каліноўскі». 21. «Не было суладдзяў у песнях, // Покуль бусел рэй неўзяў, // Покуль... бубен весні - // 3 клёкатам не прыпадняў». 3 верша Максіма Танка «Вясенні канцэрт».
23. «У садочку май, // Май, духмяны ...». 3 верша Максіма Танка «У садочку май».
24. «Песняй вясны лебядзінаю, // Скінуўшы зімнія ...». 3 верша Янкі Купалы «Явар і
каліна».
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Адказы на крыжаванку:
Уздоўж: 2. Кастусь. 5. Верас. 6. Вясна. 7. Каханне. 10. Рука. 11. Гуслі. 12. Шпак. 15.
Краіна. 16. Адвага. 17. Гранне. 18. Надзея. 19. Гной. 20. Бусел. 22. Маці. 25. Песняры.
26. Свята. 27. Вецер. 28. Радасць.
Упоперак: 1. Цвет. 3. Транс. 4. Зара. 8. Кукаванне. 9. Маладзіца. 13. Палец. 14. Ранне.
21. Сонца. 23. Ліст. 24. Чары.
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Прыклады назваў імпрэзаў, прысвечаных юбілею Максіма Танка:
 літаратурныя кампазіцыі «У спадчыну – добрае слова»;
 паэтычны калейдаскоп «Пра нашу Радзіму праўдзівая песня»;
 літаратурная вечарына «Паэзія, як хлеб надзённы»;
 літаратурная вандроўка “Талент і лёс”;
 гадзіна паэзіі “Паэтычная спадчына Максіма Танка”;
 паэтычныя хвілінкі «М.Танк: чытаем разам», “ Усе мне тут блізка,
знаёма”;
 гадзіна паэзіі «З легендаў і казак былых пакаленняў»;
 выстава-прысвячэнне “Жыццё ў паэзіі”, “Паэт – прызванне сэрца”,
 гадзіна паэзіі «Дарога закалыханая жытам»;
 літаратурнае знаёмства «Паэтычны вянок Максіма Танка».
Спявак з Нарачанскага краю
Відэафільм рэжысёра Станіслава Гайдука
распавядае аб жыцці і творчасці народнага
паэта Беларусі Максіма Танка. Як мастак
слова Максім Танк ў лепшых сваіх вершах
заставаўся сапраўдным паэтам, спеваком
роднай Беларусі. Яго творчасць стала
ўзорам станаўлення паэтычнай формы,
наватарскіх творчых пошукаў, асабліва ў
вобразнай,
рытмічна-меладычнай
арганізацыі паэзіі. Многія вершы Танка
пакладзены на музыку - кампазітарамі
створаны
песні,
рамансы,
кантаты,
араторыі, хоры. Не без перабольшання,
самая вядомая песня - "Завушніцы" ў выкананні нашых знакамітых
"Песняроў". І песні ўжо гадоў трыццаць, і вершу пяцьдзесят. Але час не
мае ўлады над гэтым творам, бо гэта і ёсць шэдэўр лірыкі. А шэдэўр можа
стварыць толькі майстар.
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ІНТЭРНЭТ-РЭСУРСЫ
http://maksimtank.ru/ - Паэтычная старонка Максіма Танка
На сайце народнага паэта Беларусі Максіма Танка (Яўгена Іванавіча
Скурко) для Вас сабраны яго вершы,
біяграфічныя звесткі, а таксама рэцэнзіі на
творы паэта.
Сайт створаны ў межах Нацыянальнага
Паэтычнага Парталу.
Максім Танк на сайце "Беларуская палічка.
Беларуская
электронная
бібліятэка"
http://www.knihi.com/Maksim_Tank/
Максім Танк на сайце
"Библиотека
белорусской
литературы"
http://www.bellib.org/tank.html
Максім Танк на сайце "Вершы беларускіх паэтаў. Нацыянальны
паэтычны партал" http://www.vershy.ru/category/maksim-tank
Максім Танк на сайце "Вершы пра каханне"
http://www.moykahany.ru/autor/maksim-tank
Максім Танк на сайце "Вікіпедыі"
http://be.wikipedia.org/wiki/Максім_Танк
Максім Танк на сайце "Герои страны"
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11239
Максім Танк на сайце "Знаменитые узники"
http://punitor.narod.ru/PB0171.htm
Максім Танк на сайце "Национальная академия наук Беларуси"
http://nasb.gov.by/rus/publications/vestih/vgm02_4a.php
Максім Танк на сайце "Родныя вобразы"
http://www.rv-blr.com/biography/view/49.
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