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Засынаеш – так многа душы, // а прачнешся і ўдрыгнеш – пустэча!» 
(«Васьмірадкоўі апошніх пацалункаў»). 

Раіса Баравікова паўстае ў падобных творах, асабліва ў вершах цыклу 
«Васьмірадкоўі апошніх пацалункаў», паэтам-фiлосафам, якi ўдумлiва пазнае 
сябе i свет, спасцiгае складаныя праблемы чалавечага iснавання, паспяхова 
працягваючы традыцыі медытатыўнай элегii, цэнтральны нерв якой складаюць 
пакуты i перажываннi сумленнага чалавека, якi бачыць як драбнеюць людзi, iх 
пачуццi, як паддаюцца яны спакусе лёгкага i бяздумнага жыцця. 
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Т. А. Мотрэнка (Беларусь) 
ВЕРЛІБРЫ-«ІНСАЙТЫ» МАКСІМА ТАНКА Ў КНІЗЕ  
«МОЙ КАЎЧЭГ»: АДМЕТНАСЦІ ЗМЕСТУ І ГУЧАННЯ 

У гісторыі нацыянальнага мастацтва слова імя Максіма Танка цесна 
звязана з укараненнем верлібра на беларускай паэтычнай глебе. Класік роднай 
літаратуры адным з першых сярод айчынных паэтаў ХХ ст. зрабіў свабодны 
верш неад’емнай часткай свайго творчага інструментарыю. 

Па словах У. Ю. Верынай, менавіта «верлібры Максіма Танка замацавалі 
ў беларускай традыцыі гэтую форму, як «верш-развагу, верш-роздум»« [1, 
с. 15]. Падобныя азначэнні падкрэсліваюць працэсуальны характар твораў, што 
выліваецца ў магчымасць паэтапна назіраць за ходам думкі паэта, быць сведкай 
нараджэння высновы. А нагоды для роздумаў паэту заўсёды давала само 
жыццё: «Хіба няма нічога цяжэйшага, / як час…» [6, с. 779], «Часамі думаю: / 
Ці не спазніліся / Мы свет перарабляць?» [6, с. 736]. Як правіла, такія вершы не 
адрозніваюцца лаканічнасцю: Максім Танк не грэбуе доказамі, не шкадуе 
мастацкіх дэталяў, шчодра сыпле сінтаксічнымі канструкцыямі, якія робяць 
верш адначасова свабодным, эстэтычна раскутым і арганізаваным у гарма-
нічнае адзінства. 

Але сярод верлібравай спадчыны Максіма Танка ў адметную групу вылу-
чаюцца творы сціслай формы ў спалучэнні са скандэнсаваным зместам. Іх можна 
сустрэць на розных этапах творчасці паэта, але найбольш рэпрэзентатыўная 
выбарка назіраецца ў кнізе «Мой каўчэг» (1994). Фактычна верш такога кшталту 
ўяўляе сабой адзін лаканічны выраз, як у наступным прыкладзе: «Лягчэй у небе 
нат / Злавіць рукою птушку, / Слана правесці праз / іголачнае вушка, / Вярнуць 
разліў ракі / Ў яе былое лона – / Як выпрастаць спіну, / Сагнутую ў паклонах» 
[6, с. 856]. Сінтаксічны малюнак, адмысловая вобразнасць, афарыстычнасць 
выказвання дазваляюць беспамылкова ідэнтыфікаваць верш як верлібр. Але 
з тэксту твора поўнасцю выключаны працэс роздумаў над праблемай, мы бачым 
толькі вывад аўтара, яго паэтычнае адкрыццё, таму падобныя вершы ўмоўна 
можна назваць верлібрамі-»інсайтамі». Гэтае адрозненне мініяцюрных верлібраў 
ад класічных танкаўскіх відавочна ўплывае на іх успрыманне і разуменне, 
пашырае сэнсавыя межы свабоднага верша. 
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Заўважым, што такія лаканічныя творы часцей за ўсё ўмоўна ці граматычна 
падзяляюцца на дзве часткі: адна з іх змяшчае вобраз-ілюстрацыю, другая – 
кароткую выснову-азарэнне паэта. Часта вобраз, які арганізуе змест твора, 
служыць не столькі для ілюстрацыі думкі аўтара, колькі для падтрымання 
сувязі паэтычных разваг з жыццёвай праўдай. Прычым вобраз у такіх вершах, 
як правіла, пазбаўлены відавочнай метафарычнасці, ён падаецца прыземленым, 
літаральным: «Малыш, / убачыўшы сябе ў люстэрку, / Шукае, / Што на другім 
баку? // А я, дзівак, не здагадаўся / Ніколі пацікавіцца, / Што за слязамі, 
радасцю, / Спагадаю, усмешкай, / Непрыязню і дружбай / Адбілася / На тым 
баку / Люстэрка» («Другі бок люстэрка») [6, с. 854]. Канкрэтна-прадметны 
вобраз з першага сказа ўжо ў другім трансфармуецца ў шматвектарны ўмоўна-
асацыятыўны, разлічаны «на веды, жыццёвую дасведчанасць успрымальніка 
паэзіі, магчымасці яго лагічна-вобразнага мыслення» [5, с. 111]. Люстэрка 
можна атаясамліваць і з сэрцам чалавека сталага веку, на якім пакінулі адбітак 
усе старонкі біяграфіі, і з яго духоўным вопытам. Вобраз таксама можа накі-
роўваць і да асацыяцый з чыстым аркушам, на якім жыццё піша сваю карціну. 
Кантрастная аснова паэтычнага выразу падкрэслівае адчуванне страчанага 
часу, раптоўнасць азарэння творцы, які прыпазніўся шукаць свой адбітак на 
другім баку люстэрка.  

Кантрастнасць пісьма ў мініяцюрных верлібрах Максіма Танка выяўляецца 
праз сутыкненне вобразных пластоў, паміж якімі палягае бездань у эмацыйна-
экспрэсіўным і семантычным планах: «Уважна сочым, / Каб малыш, / Пачы-
наючы хадзіць, / Не спатыкнуўся, / Хоць гэта ў яго ўзросце, / Не ўзброенаму ні 
ведамі, / Ні ўладаю, / Яшчэ нічым / Не пагражае свету» [6, с. 849]. У неш-
матслоўным вершы Максіма Танка побач апынуліся ненадзейныя крокі дзіцяці, 
які, ледзь спатыкнуўшыся, ужо выклікае «охі» перапалоханых родзічаў; і такія 
ж ненадзейныя, але пры гэтым лёсавырашальныя крокі «ўзброеных» дарослых, 
за якімі далёка не ўсе сочаць уважліва, але наступствы гэтых крокаў 
закранаюць жыццё кожнага. Паэт выводзіць вобразы рознага маштабу на адну 
паралель, робячы іх сінтэз ядром ідэйна-эстэтычнага значэння твора, надаючы 
вершу надзвычай пераканаўчае і праўдзівае гучанне. Заўважым, што гэта 
адбываецца ў межах лаканічнай формы, калі паэт не звяртаецца да тлу-
мачэнняў, доказаў, ілюстрацый, не дзеліцца самім ходам думкі. Максім Танк 
адразу выдае інсайт, пакідаючы чытачу магчымасць самастойна правесці мета-
фарычныя паралелі паміж кантрастнымі вобразамі і ўсвядоміць шматмернасць 
паэтычнага мыслення аўтара. 

М. І. Мішчанчук у якасці стылявой дамінанты творчасці Максіма Танка 
адзначае яго «захапленне драбніцамі звычайнага чалавечага жыцця і ўменне 
ўзводзіць іх на ўзровень сапраўднай паэзіі, выкрасаць іскры мастацкасці 
з прозы» [4, с. 122]. Такой прозай жыцця з вялікім паэтычным патэнцыялам для 
Максіма Танка можа стаць нават адрамантаваная дарога, калдобіны на якой 
засыпалі не пяском, а ракушачнікам: «Раней было тут не да язды, / А цяпер 
і хадзіць нельга: / Чуеш, як пад нагамі шумяць хвалі, / Нехта з разбітых караблёў / 
Моліць ратунку / І пажагнальны крык чаек» [6, с. 878]. Здавалася б дзіўным 
сустрэць у высокай паэзіі такі прыземлены і празаічны вобраз, як адрамантаваная 
дарога, ды і ўвогуле ці варта ўспрымаць гэта ў ролі вобраза ў поўным сэнсе гэтага 
слова – канкрэтна-пачуццёвая форма ўяўлення мастаком рэчаіснасці. Але Максім 
Танк у некалькіх скандэнсаваных радках нечакана пераводзіць вобраз ва ўмоўна-
асацыятыўнае вымярэнне, а выразныя адчувальныя гукі хады па ракушачніку 
ператвараюцца ў шум хваляў і крык чаек. І раптам дарога ўжо нагадвае не толькі 
мора, але і само жыццё ці нават гісторыю чалавецтва, а калдобіны на ёй 
уяўляюцца тымі старонкамі, што ўсім хочацца хутчэй замаскіраваць, выдаліць 
з памяці, толькі шум ракушачніку не дае канчаткова перагарнуць іх. 
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Сапраўды, падобныя азарэнні Максіма Танка вынікаюць з самой прозы 
жыцця, праходзячы праз светаўспрыманне творцы, яны трансфармуюцца 
ў шматмерны, глыбокі вобраз-асацыяцыю, павышаючы шчыльнасць паэтыч-
нага сэнсу ў межах лаканічнай формы. Цесная сувязь з жыццёвай праўдай 
і ў пэўнай ступені будзённасцю робяць такія вершы блізкімі па гучанні да 
дзённікавых запісаў. Вяртаючыся да папярэдняга верша, узгадаем яго пачат-
ковыя радкі: «Адрамантавалі дарогу. / Толькі чамусьці / Засыпалі калдобіны / 
Не пяском, а ракушачнікам» [6, с. 878]. Відавочна, такі выраз лёгка пераб-
лытаць з беглым запісам у нататніку. У Максіма Танка ж ён стаў імпульсам для 
разваг, якія ідуць далёка за межы штодзённай руціны, закранаючы пытанні 
быційнага ўзроўню. 

Меркаванне аб дзённікавым гучанні верлібраў-«інсайтаў» падмацуем 
параўнаннем асобных вытрымак з запісаў паэта і яго вершаў. Для аб’ек-
тыўнасці ўзятыя прыклады, адносна блізкія па часе стварэння, – цытата 
з дзённікавага запісу за 4 студзеня 1985 г. (І) і верш, датаваны 1989 г. (ІІ): 

(І) «Здаецца, падымаецца цана на людзей, якія яшчэ не развучыліся самастойна 
думаць» [7, с. 473]. 

(ІІ) Даўно развучыліся 
Жыць патрыярхальнай сям’ёй, 
Ад усходу да заходу сонца 
Хадзіць за плугам, 
Раніцой адным ручніком 
Сціраць з твару стому і сон, 
З адной міскі сёрбаць 
Бацвінне ці крупнік, 
Адвейваць ад мякіны зерне 
І няпраўду ад праўды. 
Як жа невукам гэткім 
Ды ляцець на другія планеты! [6, с. 857–858] 
Натуральна, што верлібр адрозніваецца непараўнальна больш разнас-

тайным сінтаксічным малюнкам, багатай ілюстраванасцю галоўнай думкі 
і ў рэшце рэшт рытмічнай арганізацыяй. Але ў сэнсавым і інтанацыйным пла-
нах прыведзеныя прыклады існуюць у адным вымярэнні: цытата з дзённіка 
магла б пачынаць верш-развагу Максіма Танка, а верлібр – стаць арганічнай 
часткай штодзённых запісаў паэта. У абодвух выпадках аўтар гаворыць прама-
лінейна, дасціпна, не шукае спецыяльных слоў, а сама выснова быццам прый-
шла незнарок і стала беглым запісам, зробленым на хаду. Гэтае назіранне пац-
вярджае дзённікавасць гучання верлібраў-«інсайтаў» Максіма Танка, іх трыва-
лую апору ў выглядзе жыццёвага грунту. 

Літаратуразнаўца А. К. Кабаковіч адзначыла, што менавіта з формай вер-
лібра звязаны «найбольш значныя творчыя пошукі паэта на шляху адлюст-
равання жыццёвай праўды» [3, с. 122]. У. В. Гніламёдаў, характарызуючы 
статус верлібра ў творчасці Максіма Танка, падкрэслівае, што гэта «не толькі 
тып верша, але і новая канцэпцыя жыцця, якое бачыцца паэту ў яго рэальным 
напаўненні, у разнастайнасці «высокага» і «нізкага», у багацці штодзённай 
прозы. Пры гэтым з’явы глабальнага парадку і падзеі менш значныя, «камер-
ныя», набываюць у яго паэзіі роўныя правы. Верш гучыць вельмі натуральна, 
нязмушана ў рытміка-інтанацыйным сэнсе, адчуваецца імкненне аўтара да 
абнаўлення намёкаў, да збліжэння са звычайнай штодзённай гаворкай» [2, 
с. 200]. На пераважанне «гутарковай, размоўнай інтанацыі» ў верлібрах Мак-
сіма Танка звяртала ўвагу і даследчыца У. Ю. Верына [1, с. 15]. Высновы 
літаратуразнаўцаў у поўнай меры адносяцца і да свабодных вершаў лаканічнай 
формы. Прычым сціслы аб’ём у такіх творах спалучаецца з надзвычай скан-
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дэнсаваным зместам без адцягненых разважанняў, адарваных ад зямлі. І нават 
размоўная інтанацыя не замінае верлібрам з аднаго-двух сказаў гучаць афа-
рыстычна: «Кажуць: зло / Нараджае зло. / А найчасцей – / Яго нараджае / 
Надзея / На адпушчэнне / Грахоў» [6, с. 867]. 

Паказальна, што верлібры-«інсайты» сталі больш прыкметнай з’явай мена-
віта сталага перыяду творчасці Максіма Танка. Паэт дзеліцца зернем свайго 
духоўнага вопыту, не марнуючы час на празмерныя разважанні і доказы там, 
дзе азарэнне паэта гаворыць самое за сябе. У лаканічных верлібрах з кнігі «Мой 
каўчэг» арганічна спалучаюцца афарыстычнасць і спавядальнаць, шматузроў-
невая асацыятыўнасць і неадрыўная сувязь з прозай жыцця, размоўнасць 
інтанацыі і пераканаўчасць мудрага настаўніка. 
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В. І. Мусіенка (Беларусь) 
ДРУГАСНЫЯ КАНСІСТЭНТНЫЯ НАМІНАЦЫІ 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ АД’ЕКТЫВАЎ  
БЕЛАРУСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ МОЎ) 

Кансістэнтныя намінацыі выконваюць важную ролю ў слоўнікавым складзе 
любой мовы. Асноўным сродкам рэпрэзентацыі катэгорыі «кансістэнтнасць» 
з’яўляюцца прыметнікі, які ўказваюць на гушчыню (рухомасць), ступень 
шчыльнасці, цвёрдасці, мацунку глейкіх вадкасцяў і паўцвёрдых рэчываў (паст, 
мазяў, цеста, бітумаў і т. п.). У беларускай і англійскай мовах налічваюцца звыш 
дваццаці такіх лексічных адзінак. З іх не ўтварылі другасных ментальных ЛСВ пяць 
карэлятыўных пар (вязкі – viscid, густы – thick, клейкі – sticky, глейкі – glutinous, 
жыдкі – liquid). У асобных выпадках назіраецца парушэнне карэлятыўнасці 
і адсутнасць у колькасці лексічных адпаведнікаў. Так, для англійскага soft 
ужываюцца тры прыметнікі мяккі, мяккацелы, цвёрды і наадварот, для беларускага 
жорсткі – hard, tough і для беларускага каляны – rigid, stiff. 

Найбольш пашыраная структура назіраецца ў прыметніка цвёрды ‘які 
характарызуецца стабільнасцю формы, з цяжкасцю паддаецца сцісканню, 
згінанню; грубы, жорсткі’. Семантычная парадыгма гэтага прыметніка ўключае 
4 другасных ЛСВ ‘стойкі ў сваіх перакананнях, намерах; непахісны, стойкі’ 
(цвёрды характар, цвёрдая воля), ‘устойлівы, трывалы, не хісткі’ (цвёрдая 
ўлада), ‘канчатковы, беспаваротны; без хістанняў’ (цвёрды намер, цвёрдае 
рашэнне, цвёрдая ўпэўненасць), ‘добра засвоены, трывалы, грунтоўны’ 
(цвёрдыя веды), ‘трывалы, надзейны; без парушэнняў’ (цвёрдая дысцыпліна, 




