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Вячаслаў Пятровіч Рагойша – доктар філалагічных навук (199З), прафесар (1994), 
загадчык кафедры тэорыі літаратуры. Акадэмік Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі (1994). Член
Саюза беларускіх пісьменнікаў (1969) і Нацыянальнага саюза пісьменнікаў Украіны (2000).  

Выкладае тэарэтыка-літаратурныя курсы («Уводзіны ў літаратуразнаўства», «Тэорыя
літаратуры»), чытае лекцыі па «Прыкладному літаратуразнаўству», вядзе спецсемінар
«Мастацкі свет літаратурнага твора» і інш. Падрыхтаваў 6 кандыдатаў і дактароў навук.  

Як вучоны-літаратуразнавец даследуе праблемы гісторыі беларускай літаратуры, верша-
знаўства, беларуска-іншанацыянальныя літаратурныя ўзаемасувязі, паэтыку літаратурнага
твора, пытанні тэорыі і практыкі мастацкага перакладу. Выявіў шэраг невядомых архіўных матэ-
рыялаў па беларускай літаратуры ХІХ–ХХ ст., уклаў звыш дзесяці розных літаратурных выдан-
няў, прыняў удзел у напісанні шматлікіх энцыклапедычных артыкулаў, стварэнні вучэбных дапа-
можнікаў для ВНУ і старэйшых класаў сярэдніх школ рэспублікі. З’яўляецца аўтарам звыш дваццаці
кніг і каля тысячы розных публікацый у перыёдыцы і асобных зборніках (гл., у прыватнасці: Рагой-
ша Вячаслаў Пятровіч: Біябібліяграфічны паказальнік / Склад. Л.І. Тамашэўская. Мн., 2002. 88 с.). 

Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны (1994), Ганаровай граматай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь (1999). Выдатнік народнай адукацыі Беларусі (2000). Выдатнік друку Беларусі (2002). Лаўрэат Міжнарод-
най літаратурнай прэміі імя Івана Франко (2000). 

В.П. РАГОЙША 

ВЕРСІФІКАЦЫЙНАЕ МАЙСТЭРСТВА МАКСІМА ТАНКА 

Исследуется версификационное мастерство Максима Танка (1912–1995), анализируется ритмическая (метрико-ритми-
ческая) организация как компонент поэтики стиха. 

In the article Maksim Tank’s versification skill is the object of this research, rhythmical (metrical and rhythmical) organization as a 
component of the poetics of verse is analysis. 

Пачатак паэтычнага ХХ ст. для беларусаў азораны сонцадайнасцю Янкі Купалы і Якуба Коласа. 
Другая палова і канец стагоддзя асветлены паэтычным выпраменьваннем яшчэ аднаго генія – Максі-
ма Танка (1912–1995). Пры гэтым не будзем прымяншаць значэння і іншых беларускіх паэтычных
«свяціл» – ад М. Багдановіча і Алеся Гаруна да А. Куляшова і П. Панчанкі. Аднак па ідэйна-мастацкай
глыбіні і ўсеахопнасці паэтычнага выяўлення рэчаіснасці ў беларускай літаратуры паставіць з імі по-
бач у мінулым стагоддзі мала каго можна. Скажам, з паэтычнага даробку Максіма Танка можна лёгка
вылучыць і пры жаданні выдаць асобныя вялікія тамы выдатных вершаў грамадзянскіх, патрыятыч-
ных, пейзажных, філасофска-медытатыўных, інтымных, сатырычных, дзіцячых. Ніхто, відаць, з такой
паўнатой не выявіў духоўны космас беларуса паслякупалаўскага перыяду нашай гісторыі, як аўтар
«Нарачанскіх соснаў». Прычым багаццю і непаўторнасці гэтага космасу арганічна адпавядае непараў-
нанае багацце вершаванай формы ў галіне паэтычнай вобразнасці, метрыкі і рытмікі, строфікі, сінтак-
сісу, кампазіцыі. Паэт, які, як і Янка Купала або Максім Горкі, у выніку цяжкіх жыццёвых абставін не
меў магчымасці закончыць нават звычайную гімназію, здабыў шляхам самаадукацыі такія глыбокія ве-
ды ў галіне культуралогіі, гісторыі і тэорыі літаратуры, што стаў паўнапраўным акадэмікам, літаратур-
ным першапраходцам, заканадаўцам паэтычнага стылю. 

Лёс распарадзіўся так, што Максім Танк пражыў усё роўна як дзве эпохі. Першую – у міжваеннай
капіталістычнай унітарнай Польшчы, дзе звыш трох мільёнаў беларусаў не мелі нават сваёй культур-
на-нацыянальнай аўтаноміі. Другую – у сацыялістычнай Савецкай Беларусі, што на правах асобнай, 
фармальна «свабоднай» рэспублікі ўваходзіла ў склад таксама унітарнага СССР. Мяжа – 17 верасня
1939 г. – не толькі аддзяліла адну ад другой дзве дзяржавы, дзве сацыяльна-палітычныя сістэмы, але
прадвызначыла іншую, у параўнанні з ранейшай, культурную арыентацыю, некалькі іншыя ўмовы і
свайго ўласна творчага, і агульнанароднага, нацыянальна-беларускага самасцвярджэння. Што да
апошняга, то і ў першую, і ў другую эпохі мэта была адна і тая ж: праз нацыянальнае самапазнанне і
самаўсведамленне – да дзяржаўнага самасцвярджэння, умовы – прыблізна аднолькавыя: нацыяналь-
на свядомым беларускім мастакам, па словах самога Максіма Танка, «заўсёды нешта пагражала». Ды
і сродкі для дасягнення мэты ў пісьменнікаў заставаліся падобныя: роднае мастацкае слова. 

Да ролі народнага і нацыянальнага «заступніка» Яўген Скурко рыхтаваўся змоладу. Ва ўмовах
Заходняй Беларусі ён не толькі актыўна займаўся палітыкай, удзельнічаў у камуністычным падполлі, 
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выяўляў сябе як грамадзянін, але і актыўна пашыраў запас літаратурных ведаў, удасканальваў сваё 
паэтычнае майстэрства. Гэта вучоба, у прыватнасці, зафіксавана ў дзённіку паэта заходнебеларуска-
га перыяду – «Лістках календара». На яго старонках – назвы дзесяткаў твораў, у тым ліку фальклор-
ных, сотні прозвішчаў беларускіх, рускіх, польскіх, украінскіх, заходнееўрапейскіх пісьменнікаў, з твор-
часцю якіх літаральна штодзённа знаёміўся малады літаратар. Прычым яму быў даступны не толькі 
польскі і заходнееўрапейскі друк, але і савецкі (дзякуючы атрыманаму дазволу працаваць у сла-
вянскім аддзеле універсітэцкай бібліятэкі ў Вільні). Ён мог супастаўляць творы, напісаныя рознымі ме-
тадамі, у рэчышчы розных літаратурных і стылёвых напрамкаў, арыентавацца на лепшае, нягледзячы 
на тое, дзе, на якой мове яно было напісана. Пад канец жыцця Максім Танк падкрэсліваў, што вершы 
пачаў быў пісаць «са злосці», бо ў тагачаснай заходнебеларускай літаратуры было столькі «муры», 
якая і яго справакавала ўзяцца за пяро. Як бы там ні было, але ўжо тое, што малады паэт мог адроз-
ніць сапраўднае мастацтва ад яго падробкі («мура»), сведчыць пра яго тонкі эстэтычны густ. У станаў-
ленні ж гэтага густу яму пасадзейнічала беларуская народна-паэтычная творчасць, якую ён увабраў, 
як і родную беларускую мову, з малаком маці. Фальклор, які, па словах паэта, «уратаваў ад забыцця і 
нашу мову, і мінуўшчыну, а яна – нашу будучыню», ён ведаў настолькі глыбока, што вольна спрачаўся 
нават з самімі знаўцамі фальклорнай паэтыкі. Вучоба ў народнай творчасці (як і ў многіх прафесійных 
літаратараў) пазначылася літаральна на ўсёй яго арыгінальнай творчасці.  

Пры ўсім тым варта зазначыць: у творчасці Максіма Танка ніколі не было чыста фармалістычнага 
штукарства, пошукаў «формы дзеля формы», чым грашылі (і грашаць) некаторыя вершатворцы, 
прадстаўнікі так званага «чыстага мастацтва», «панэстэтызму», мадэрнізму і постмадэрнізму. Яшчэ ў 
маладыя гады, калі паэтаў звычайна разбірае фармалістычны сверб, Яўген Скурко, пазнаёміўшыся з 
асобнымі вершаванымі практыкаваннямі рускага паэта В. Хлебнікава, зусім па-сталаму мудра запісаў 
у сваім дзённіку (07.04.1935 г.): «Ледзь змусіў сябе дачытаць Хлебнікава. Мне здаецца, што падобны-
мі эксперыментамі могуць займацца паэты, перад якімі ніколі не стаяла пытанне: быць ці не быць іх 
мове? Аж зайздросна, што ёсць на свеце пісьменнікі, якіх ніколі не трывожыла гэта праблема» (Танк 
1970, 21). Перад Максімам Танкам з падлеткавага ўзросту і да апошніх дзён жыцця стаяла пытанне: 
быць ці не быць беларускай мове, а значыць – і беларусам як нацыі, а ўрэшце – і Беларусі як дзяржаве. 

У той жа час некарэктным было б сцвярджаць, што Максім Танк абыякава ставіўся да пошукаў у га-
ліне паэтычнага мастацтва, вершаванай формы. Так, у яго заўсёды, пачынаючы з першых вершава-
ных спроб, на першым месцы быў сэнс як увасабленне тых думак і пачуццяў, якія хацеў і мог ён выя-
віць. Іншая справа, што ў розны час у адпаведнасці з асабістым творчым вопытам, эстэтычнымі ўпа-
дабаннямі, рознымі літаратурнымі ўплывамі, нават пэўнымі экстралітаратурнымі варункамі паэтычны 
сэнс «апранаўся» ў тую ці іншую адмысловую форму. Прычым гэта пазначалася на ўсіх складніках 
паэтычнага выяўлення – тропіцы, рытміцы і метрыцы, строфіцы, эўфаніі. Увогуле паэт усе свае шэсць 
дзесяткаў творчых гадоў знаходзіўся ў няспынным творчым пошуку, пра што ён сам выразна сказаў: 
Вершы мае – часовыя прыстанішчы, // Якія будую ўсё жыццё. // Але пасля таго, як заб’ю // Апошні 
цвік у рытмы, // Устаўлю вокны ў строфы, // Навешу дзверы на цэзурах, // Прымацую клямку да 
pointe – // У гэтым доме // Ужо мяне не шукайце (Танк 2003, 388; выдзелена мной. – В. Р.). 

Максім Танк яшчэ ў пару творчай маладосці ўсвядоміў неабходнасць настойлівых  пошукаў у галіне 
вершаванай формы, прычым пошукаў не дзеля саміх пошукаў, а дзеля лепшага, глыбейшага 
ўвасаблення пэўнага паэтычнага сэнсу. Імкнучыся адшукаць найбольш арганічную форму для 
выяўлення дадзенага сэнсу, ён разам з тым не забываў пра амбівалентнасць асобных кампанентаў 
формы. Ужо ў сталыя гады паэт так скажа пра рыфму (верш «Рыфма», 1993): Ты можаш быць // І мі-
кельанджэлаўскім // Ударам кулака // У ашчэр // Яго славутага // «Сатыра». // І можаш быць // Тым 
фігавым лістком, // За якім еўнухі // Скрываюць сваю немач (Танк 2003, 408). 

У другой палове 50-х гг. ХХ ст., пасля лёсаноснага ХХ з’езда КПСС, які праазанаваў грамадскую 
атмасферу ў савецкай краіне і, апрача ўсяго, значна пашырыў свабоду мастацкага самавыяўлення, 
Максім Танк апублікаваў сваё паэтычнае прызнанне: Перш непакоіўся, // Як сваю думку ўпрыго-
жыць. // І, як дзікун той, // Стараўся абвешаць яе // Цацкамі, // Рознакалёрнымі стужкамі, // Пацерка-
мі – // Старым і аджыўшым // Свой час рэквізітам. // Быццам зары ці траве // Патрэбны хімічныя 
фарбы, // Грому – літаўры і трубы. // Толькі шкада змарнаванага часу. // Сёння стараюся забыць // 
Вобразы каменнага веку, // У якім я радзіўся; // Словы бронзавага веку, // У якім я хрысціўся; // За-
быць багоў жалезнага веку, // З якімі не раз я спрачаўся, – // Каб у наш час // Міжпланетных палё-
таў // І вершу даць строгую // Форму ракеты // І вывесці беспамылкова на трасу – // Да сэрца (Танк 
2003, 372). 

Несумненна, не трэба гэтыя радкі ўспрымаць даслоўна. Перад намі – паэтычная гіпербала. Бо хоць 
юны паэт з гонарам сцвярджаў: «У мяне кожны радок – гэта метафара» (цыт. па: Асот 1938, 36), – усё 
ж ён і ў давераснёўскі час, у так званы «каменны век», не быў тым «дзікуном», які дбаў толькі аб тым, 
каб «сваю думку ўпрыгожыць», абвешаць «цацкамі, рознакалёрнымі стужкамі, пацеркамі…», а не аб 
сутнасці самой думкі. Вось як, у прыватнасці, ён па-імажынісцку густавобразна маляваў у вершы 
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«Вільня» горад сваёй маладосці: Анучай хмара сцёрла сонца, // Вясенні першы дождж заплакаў. // Па 
стрэхах і па шэрай гонце // Разліўся вечар сінім лакам (Танк 2006, 73). Калі б паэт быў «класічным» 
імажыністам, падобныя фарбы на паэтычнае палатно клаліся б і далей. Аднак ужо ў другой страфе 
гэтага верша выблісквае рэалістычная сацыяльная дэталь, тая «думка», дзеля якой, уласна, і з’явіліся 
напачатку «цацкі» такіх незвычайных метафараў: І ноч прыйшла з прадмесця вуліц, // Палезла на 
званіцаў вышкі. // Сабакам чорным вецер скуліць // Пад шэрым мурам, пад лукішскім (Там жа, 73). 

І ўсё ж з часам і ў паэтыцы Максіма Танка змены, безумоўна, адбываліся. Гэта пазначылася на 
вобразнасці, стылістыцы, эўфаніі, рытміцы яго верша. Ён і для сябе, і для іншых вершатворцаў 
канчаткова сцвердзіў: «Сапраўдная паэзія пачынаецца не ад слоўнай і рытмічнай эквілібрыстыкі, 
але – ад думкі» (цыт. па: Швед 1964). Метафара, няхай сабе і непаўторна-індывідуальная, нечаканая, 
стала выглядаць далёка не з кожнага яго радка. Метафарычны стыль яго ранняй паэзіі ўсё часцей 
стаў нагадваць аўталагічны, дзе на першым месцы – паэзія «слоў простых». Затое кожны ашчаджаны 
вобраз-троп (параўнанне, метафара, эпітэт і г. д.) як своеасаблівая «страла ў сутнасць» (М. Рыльскі) 
стаў з’яўляцца там і тады, дзе ён сапраўды вельмі патрэбны, дзе без яго не абысціся. Прычым 
канкрэтна-пачуццёвая вобразнасць у значнай ступені саступіла сваё месца ўмоўна-асацыятыўнай, 
разлічанай на веды, жыццёвую дасведчанасць успрымальніка паэзіі, магчымасці яго лагічна-
вобразнага мыслення. Максім Танк пачаў часта і вольна звяртацца да алюзій, рэмінісцэнцый. У той жа 
час значна радзей сталі гучаць «званочкі рыфмаў», пашырыў свае ўладанні белы верш. Што да 
рытмікі і метрыкі, то абумоўленая творчай сталасцю паэта шырыня і філасафічная заглыбленасць яго 
мастацкага свету запатрабавала і тут пэўных карэктываў. Калісьці хапала мне // Ямбаў, харэяў, // 
Адмераных, // Строгіх радкоў. // А зараз пішу // У рытме свайго // Арытмічнага сэрца, // Зямлі і 
падзей – так выказаўся ён у вершы «Калісьці хапала мне…» (Танк 2003, 401). 

Праўда, калі быць абсалютна дакладным, то і да памятнага верасня 1939 г. паэтычнае сэрца Мак-
сіма Танка нярэдка «давала збоі» ў выглядзе парушэння рытмічнага суладдзя сілаба-тонікі. Так, яшчэ 
ў першым яго зборніку «На этапах» (1936) свабодныя формы верша, па маіх падліках, займалі 4 % 
(гл. Рагойша 1968, 190). Не менш іх было ў кнігах «Журавінавы цвет» (1937) і «Пад мачтай» (1938). 
Аднак у савецкі перыяд сваёй творчасці ажно да сярэдзіны 50-х гг. ХХ ст. да свабодных формаў 
верша, да верлібра Максім Танк не звяртаўся. Не мог звяртацца. Верлібр яшчэ ў канцы 20-х – 30-я гг. 
таго ж стагоддзя з усёй савецкай паэзіі быў бязлітасна выкаранены (нярэдка разам са сваімі ства-
ральнікамі) – як заходняя «мода», «мёртванароджанае дзіця», што з’явілася з «індывідуалістычных 
тэндэнцый дробнай буржуазіі Амерыкі і Заходняй Еўропы» (Маца 1927, 140). Такія экстралітаратурныя 
ўмовы, аднак, не спалохалі беларускага паэта. Вершаваныя аналагі рытму «зямлі і падзей», як і свай-
го «арытмічнага сэрца»,  ён пачаў шукаць у рытміцы народна-паэтычнай тонікі, у рытмічнай разняво-
ленасці традыцыйнага сілаба-танічнага верша. Ніводны з беларускіх паэтаў першай паловы ХХ ст. 
(як, зрэшты, і другой паловы) не можа параўнацца з Максімам Танкам па важкасці метра-рытмічнага 
рэпертуару. Апрача дзесяткаў памераў «чыстай» сілаба-тонікі, усіх відаў танічнага верша, імітацый 
антычных гекзаметраў і пентаметраў, тут мы знойдзем трохскладовікі і двухскладовікі з пераменнай 
анакрузай, густа пірыхіізаваныя вершы, радкі з цэзурамі, з цэзураванымі нарашчэннямі і ўсячэннямі, з 
пропускамі складоў на метрычна слабых і нават метрычна моцных месцах у вершаваных радках. Усё 
гэта па-свойму расхіствала ўсталяваныя межы сілаба-тонікі, рыхтавала глебу для арганічнага 
з’яўлення ў творчасці паэта свабоднага верша. І як толькі пасля ХХ з’езда КПСС наступіла так званая 
«хрушчоўская адліга», Максім Танк адным з першых ва ўсёй тагачаснай паэзіі звярнуўся да верлібра. 
Так, калі ў зборніку «След бліскавіцы» (1957) свабодных вершаў не было зусім, то ў кнізе «Мой хлеб 
надзённы» (1962) іх налічвалася ўжо 6 %, у «Глытку вады» (1964) – 16 %, а ў «Перапісцы з зямлёй» 
(1967) – ажно 32 % (гл. Рагойша 1968, 190). Паколькі ж Максім Танк заслужана ўваходзіў у лік самых 
вялікіх тагачасных савецкіх паэтаў (і не толькі па колькасці дзяржаўных прэмій, узнагарод, высокіх па-
сад), паколькі яго паэтычны аўтарытэт быў надзвычай высокі і яго кнігі тут жа перакладаліся на рускую 
мову і станавіліся вядомымі ва ўсіх кутках агромністай краіны, беларускі паэт адчувальна паўплываў 
на нараджэнне/адраджэнне верлібра не толькі ў роднай беларускай, але і ва ўсёй савецкай паэзіі. 
Менавіта ягоная творчасць адкрыла рытмічныя шлюзы верлібра, якія да таго часу былі наглуха зачы-
нены. Побач з ім ці неўзабаве пасля яго да верлібра звярнуліся П. Панчанка, С. Дзяргай, А. Вярцінскі, 
А. Лойка, А. Разанаў і інш. у беларускай паэзіі, М. Рыленкаў, У. Салаухін, Я. Вінакураў, В. Бокаў і інш. – у 
рускай, І. Драч, М. Вінграноўскі, Ліна Кастэнка, У. Лучук і інш. – ва ўкраінскай, Я. Крос, Д. Ваарандзі і 
інш. – у эстонскай, Э. Межалайціс, Ю. Марцінкявічус і інш. – у літоўскай. 

Разам з тым Максім Танк, у адрозненне ад некаторых сваіх равеснікаў і маладзейшых калег, не 
спакусіўся адноснай лёгкасцю напісання верлібраў (як жа, не трэба падшукваць рыфмы, захоўваць 
вершаваны памер!). Не стаў ён і паталяць модзе некаторых заходніх краін (той жа блізкай яму 
Польшчы), паэты якіх амаль цалкам перайшлі на верлібр. Ва ўсіх яго кнігах 1970-х – пачатку 1990-х гг. 
свабодны верш мае ганаровае, але не дамінуючае месца, займаючы прыблізна адну трэць папяровай 



1939–2009 

 44 

плошчы. Паэт пры ўсім наватарстве цвёрда трымаўся ў сваёй творчасці нацыянальных беларускіх 
традыцый – як у змесце, так і ў форме. Мераючы «ўсе вартасці, ісціны… мужыцкім аршынам – пра-
цай», успрыняўшы як «хлеб надзённы» непакой і клопаты за родную зямлю, яе «ўраджай, спакойны 
сон, за дрэва кожнае ў гаях, за весніх песень перазвон», Максім Танк паважліва ставіўся і да народна-
песеннай тонікі, і да купалаўска-коласаўскіх традыцый літаратурнага сілаба-танічнага верша. Ён вы-
датна разумеў: рытма-інтанацыйныя, а таксама эўфанічныя і страфічныя мажлівасці, якія можа даць 
нашым паэтам родная беларуская мова і народна-песенная творчасць, беларускай паэзіяй за нейкія 
паўтары сотні гадоў яе сілаба-танічнага развіцця яшчэ далёка не вычарпаны. У гэтым сэнсе паказаль-
ны яго апошні прыжыццёвы зборнік вершаў «Errata» (гл. Танк 1996) – складзены самім паэтам і пры 
яго жыцці (13.03.1995 г.) здадзены ў набор, хоць і выдадзены тады, калі паэта ўжо не стала (1996). Er-
rata – кнігавыдавецкі тэрмін, уклейка ў канцы кнігі, на якой пазначаюцца заўважаныя апіскі і памылкі 
друку. Зразумела, гэтае слова трэба тут успрымаць не ў тэрміналагічным, а ў метафарычным сэнсе. 
Па сутнасці, перад намі своеасаблівы апошні творчы запавет Максіма Танка. У тым ліку – і ў галіне 
вершаванай тэхнікі, мастацтва вершаванага слова. Што ж нам кажа гэты запавет? 

Як і трэба было чакаць, абсалютная большасць арыгінальных вершаў, што склалі зборнік, напісаны 
традыцыйнай для беларускай паэзіі ХХ ст. сілаба-тонікай – 63 з усіх 96, або 65,6 %. Але якая раз-
настайная гэта сілаба-тоніка! Паэт, як і калісьці ў маладосці, звяртаецца да «адмераных, строгіх рад-
коў» – ямбаў і харэяў. Адных двухскладовых памераў у яго амаль дзесятак: Я4 (3 вершы), Я4 (5), Я5 
(16), Я6 (2), Х3 (1), Х4 (4), Х5 (6), Х6 (3). Да гэтага, паўдзесятка памераў трохскладовых: Д4 (1), Ам2 
(4), Ам3 (3), Ам4 (3), Ан2 (2). Шэраг твораў не маюць дакладных памераў, хоць таксама адносяцца да 
сілаба-тонікі. Гэта – трохскладовікі і двухскладовікі з пераменнай анакрузай (Па3 і Па2), у якіх выразна 
праглядваюцца тыя ці іншыя стопы. Так, Па2 (Я) напісаны тры вершы, Па3 (Д) і Па3 (Ан) – па адным і 
Па3 (Ам) – ажно шэсць. А якая разнастайнасць страфічнай арганізацыі верша паэта! Тут творы стра-
фічныя і астрафічныя (16), шматстрофныя (пераважная колькасць) і аднастрофныя, напісаныя ад-
нолькавымі строфамі і рознымі або нават страфоідамі. У аднастрофных вершах часам вылучаюцца 
страфічныя комплексы (часцей друхрадковыя або чатырохрадковыя), часам – не. Амаль заўсёды ў 
сілаба-тоніцы паэта радкі спалучаны рыфмамі. Але сярод такіх вершаў прысутнічаюць і сем белых – 
без рыфмаў. 

Колькасць бязрыфменных вершаў значна павялічваюць верлібры Максіма Танка. Іх у кнізе 
трыццаць тры, або 34,4 %. Амаль столькі, колькі іх усталявалася яшчэ ў «Перапісцы з зямлёй». Як і 
раней, яны ўзнікаюць там, дзе з’яўляецца развага, роздум, дзе трэба выявіць «прозу жыцця». Дзве 
трэці і адна трэць – гэта, відавочна, найбольш аптымальныя для паэта суадносіны паміж вершам 
класічным (сілаба-танічным, танічным) і свабодным, або верлібрам. 

Дык што сцвярджае Максім Танк, майстар вершаванага слова, не толькі асноўным корпусам сваіх 
твораў, але нават эратай? Несумненна, тую ісціну, якую ён выказаў яшчэ ў пачатку 1960-х гг.: «Вельмі 
цяжка на падставе тэмы акрэсліць, у якую форму яна павінна пераліцца. Адны вершы без рыфмы, без 
пявучасці, характэрнай для беларускай паэзіі, не могуць існаваць. Ёсць вершы – гэта датычыць і маёй 
паэзіі, – якія рыфмаваць не мела б сэнсу. Паэт павінен быць у пастаянных пошуках» (цыт. па: Швед 
1964). Увогуле, не толькі падрахункам усіх ранейшых уласных творчых пошукаў, але і своеасаблівым 
запаветам сённяшнім маладым паэтам гучаць мудрыя словы вопытнага, сталага Максіма Танка: Калі 
вы будзеце, сябры, // Зноў разважаць // Аб зачацці бязгрэшным // Паэзіі, // Аб непарушнасці // Канонаў 
жанравых // І граматычных форм, // Аб тым, якімі мусяць быць // Элегіі, рамансы, оды, // Ці аб 
тым, // Якім памерам // Трэба пісаць вершы, – // Паклічце і мяне. // Бо як некалі // Маэстра Дунікоўскі 
гаварыў: // «Я ўжо чалавек стары // І хацеў бы // Памерці ад смеху» (Танк 2003, 403). 
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