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Такім чынам на сённяшні момант ажыццяўляецца дамінаванне бела-
рускай літаратуры над сучаснай, што ў пэўнай ступені вытлумачальна:
шоўцэнтрычная літаратура абапіраецца ў першую чаргу не на тэкст, а на
асобу аўтара (дакладней, ягоныя артыстычныя здольнасці). З фізічнай
смерцю аўтара такія творы часта трацяць вялікую частку сваёй вартасці
(напрыклад, творчасць бумбамлітаўца Д. Хвастоўскага). Роля крытыкі,
верагодна, заключаецца не толькі ў тым, каб намінаваць новы твор на
месца ў нацыянальнай літаратуры, легалізаваць (гэтая функцыя крытыкі
абыгрывалася ў назве лімаўскай рубрыкі «Легалізацыя»), але яшчэ і ў
тым, каб падказаць пісьменнікам шлях да паяднання «беларускага» і «су-
часнага», калі ён магчымы. Але неабходнай умовай для гэтага будзе з’яў-
ляцца крытык, маштаб асобы якога будзе роўнавялікі маштабу асобы
пісьменніка.
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Вывучэнне творчасці Міхася Стральцова (1937–1987), выдатнага
беларускага празаіка, паэта, публіцыста, скіравана да вырашэння яго
шматлікіх загадак, сярод якіх – таямніца руху яго таленту, непрадка-
зальнага ў абранні тэмы, жанру, задумы. Ранняя літаратурная слава М.
Стральцова, пазнейшыя глыбокі творчы крызіс і жыццёвыя нягоды ро-
бяцца падставай для тварэння не толькі літаратурнага культу, але і літара-

Сучасная беларуская літаратура бярэ на ўзбраенне стратэгіі тэатралі-
зацыі літаратуры, фарміруецца пакаленне эстраднікаў (тут варта адзна-
чыць, што самі па сабе тэксты могуць быць досыць традыцыйнымі).

Пісьменнікі, чыя творчасць натуральным чынам змяшчаецца ў рэ-
чышчы традыцыі (творчасць А. Федарэнкі як працяг традыцый І. Меле-
жа, проза А. Глобуса як працяг традыцый М. Стральцова і Я. Брыля, про-
за А. Наварыча і Л. Рублеўскай як працяг традыцый У. Караткевіча), па
змоўчанні ацэньваюцца вышэй за тых аўтараў, каму не пасуюць стандарт-
ныя схемы аналізу (гл. крытычныя тэксты Л. Галубовіча, Ю. Сапажкова).

Трэба адзначыць, што такія крытэрыі ацэнак маюць своеасаблівы
ўплыў на аўтараў, які я патлумачыла б не толькі натуральным развіццём
асобы і агульнасцю чалавечага мыслення, але і ўціскам грамадскага мер-
кавання (гл. творчасць А. Бахарэвіча, У. Гарачкі). Напрыклад, для літарата-
раў Польшчы пытанне «Што значыць быць сучасным пісьменнікам?»
стала актуальнейшым за пытанне «Што значыць быць польскім пісьмен-
нікам?» [1, 20]. Верагодна, для Беларусі такая пераацэнка ролі мастака
немагчымая з прычыны слабай сувязі паміж пісьменнікам і чытачом і
моцнай – паміж пісьменнікамі і рэдактарамі часопісаў, якія вызначаюць
жанравую і стылёвую палітыку выданняў. Значыць, крытыка ў СМІ, а
таксама фармат літаратурна-мастацкіх часопісаў змушае аўтараў адпавя-
даць норме (традыцыі).

Натуральна, што з цягам часу ў сучаснай (эстраднай) плыні літарату-
ры з’яўляецца «штатны» крытык (традыцыю мець уласнага крытыка, які
патлумачыць спрэчныя і цьмяныя моманты ў творчасці сваіх калег-сяб-
роў, запачаткавалі сябры аб’яднання «Маладняк» (А. Бабарэка), у канцы
ХХ ст. працягнулі «тутэйшаўцы» (С. Кавалёў, С. Дубавец), тэвээлаўцы
(А. Аркуш, А. Ніякоўская), бумбамлітаўцы (Ю. Барысевіч, С. Мінске-
віч)). У гэтай «пасадзе» ёсць і пэўная небяспека: крытык, прымаючы каш-
тоўнасці групы, апісвае яе творчасць яе ж прыёмамі і выклікае абурэнне
групы (гл. артыкул Н. Правалінскай [4] і рэакцыю на яго паэта А. Хада-
новіча ў сеціўным дзённіку [6]). «Эстрадная» крытыка не задавальняе
«эстрадных» паэтаў, таму што адмяжоўвае іх ад традыцыі. Атрымліваецца
зачараванае кола, бо з пункту гледжання крытыкаў-традыцыяналістаў, якія
маглі б упісаць «эстраднікаў» у нацыянальную літаратуру, выступленні з
эпатажнымі тэкстамі не толькі не маюць каштоўнасці для традыцыі, але
нават разбураюць яе (гл. рэакцыю А. Паплаўскага [3] на інфармацыю
пра выступленне беларускіх паэтаў-«эстраднікаў» у Чэхіі).
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лірыкі, паміж якімі трапяталася, плакала, скардзілася, радавалася, сумня-
валася, знала роспач незвычайна багатая на эмоцыі паэтава душа. Паміж
полюсамі гэтымі не вакуум, а інтэнсіўнае магнітнае поле паэзіі» [1, 451].
Сёння большасць купалазнаўцаў разважае пра «нелінейнасць», дыялагізм,
невычэрпнасць творчасці беларускага генія.

Усё гэта сведчыць пра актуалізацыю і літаратурна-крытычнага досве-
ду М. Стральцова, ягоны прарыў у сферу  кампаратывістыкі і эсэістыкі,
якая на той час была чыстай навацыяй і толькі сёння, на мяжы XX і XXI
стагоддзяў, акрэслілася як генеральная тэндэнцыя літаратуразнаўства.

________________________________________
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Статьи периода эмиграции, написанные Мережковским с 1921 по 1940
годы, стали доступны российскому читателю лишь в 2001 году, после выхо-
да книги «Царство Антихриста: статьи периода эмиграции», где впер-
вые были собраны публицистика и литературная критика за послед-
ние двадцать лет его жизни. В книге есть статьи и о русских писателях:
«Л. Толстой и большевизм», «Ф. М. Достоевский. 1821–1921», «Пушкин с
нами», «Угль пылающий (о Достоевском)», «Гоголь и Россия», «Муд-
рость Пушкина». В годы эмиграции Мережковский превращает литера-
турную критику в социальную трибуну-кафедру, с которой ведет борьбу
с коммунизмом.

В статье «Ф. М. Достоевский. 1821–1921», опубликованной впервые в
берлинской газете «Руль» (1921, 11 ноября) к столетию со дня рождения
писателя, Мережковский все сказанное Достоевским преломляет в свете
произошедших событий в октябре 1917. «Свершились пророчества, – вот
в чем слава пророка. Слава Достоевского – гибель России» (Мережков-
ский Д. С. Царство Антихриста. Статьи периода эмиграции. СПб.: РХГИ,
2001. С. 182). Для Мережковского Достоевский – предтеча религии «Треть-
его Завета» отходит на второй план, теперь он видит Достоевского-про-
рока, чьи предсказания сбылись, но не были услышаны в своем отече-
стве. Для Мережковского подлинная Россия – это Россия Достоевского,

турнага міфу вакол імені выдатнага майстра. Прыцягваюць увагу даслед-
чыкаў і творчыя азарэнні майстра, які як бы прадбачыў рух сусветнага
мастацтва напрыканцы ХХ – напачатку ХХІ стагоддзяў. Адкрыццямі па-
значана і літаратурна-крытычная дзейнасць майстра.

Надзвычай трапныя літаратурна-крытычныя назіранні праводзіць
М. Стральцоў у шэрагу артыкулаў і эсэ, прысвечаных як беларускім кла-
сікам (Янка Купала, Якуб Колас, Максім Гарэцкі, Змітрок Бядуля, Кузьма
Чорны), так і сучаснікам аўтара, пераважна ягоным творчым настаўні-
кам і сябрам (Янка Брыль, Пімен Панчанка, Рыгор Барадулін, Аляксей
Пысін, Анатоль Кудравец, Віктар Карамазаў ды іншыя). Стральцоў-кры-
тык аналізаваў пераважна творчасць тых аўтараў, чый эстэтычны плён
лічыў прыярытэтным для сябе, і гэта дапамагло яму паглядзець на мастац-
кія рэаліі поглядам не толькі аналітыка, але і пісьменніка-практыка. Кры-
тыка М. Стральцова пазначана рысамі даверлівасці і інтымнасці, якія мы
назіралі ў ягонай паэтычнай творчасці. Адносіны аўтара да чужых тэк-
стаў споўненыя той ступенню далікатнасці, якой не заўсёды дасягаюць
літаратуразнаўцы-прафесіяналы. Прага першаадкрыцця, пераадоленне
літаратурнай другаснасці, якая аб’ектыўна спадарожнічае літаратурна-кры-
тычнай творчасці, надаюць непаўторнасць асобе М. Стральцова-крытыка.

Таму і сёння з цікавасцю прачытваецца, прыкладам, ягоны артыкул
«Шырокасць», у якім параўноўваюцца мастацкія хранатопы Кузьмы
Чорнага і Уільяма Фолкнера. Гэтаксама, як і амерыканскі класік, К. Чор-
ны імкнуўся спрагназаваць рух і лёс цывілізацыі праз гісторыю свайго кут-
ка – Цімкавічаў, якой, паводле выказвання М. Стральцова, хапіла б на цэ-
лую раманную серыю. З іншага боку, творчасць К. Чорнага супастаўля-
ецца крытыкам з дасягненнямі Ф. Дастаеўскага, прычым даследчык збліжае
і параўноўвае пісьменнікаў не толькі праз сістэму псіхалагізму, але і на
падставе створаных імі хранатопаў – мастацкіх светаў.

Спецыялістаў па творчасці М. Гарэцкага ўразіць і прымусіць заду-
мацца эсэ М. Стральцова «Спадчыннасць», у якім аўтар назваў героя
драмы «Антон» «дэкадэнтам у мужыцкай світцы».

Выказванні і высновы М. Стральцова адносна творчасці беларускіх
класікаў, што бытавалі на ўзроўні смелай гіпотэзы, сёння пацвярджаюцца
шматлікімі літаратуразнаўчымі даследаваннямі. Здагадка, выказаная ў
выглядзе метафары, пацвярджаецца пазней строгімі аналітычнымі вы-
кладкамі. Прыкладам можа служыць сцвярджэнне пра шматполюснасць
мастацкага свету Янкі Купалы: «Мужык», «Ворагам Беларушчыны»,
«Там», «А хто там ідзе?» і шмат яшчэ якія вершы – полюсы купалаўскай


